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 ملخص
 

للسودان ِسِجل طویل في قمع المعارضة من خالل استھداف الناشطین بأشكال محددة من االعتداءات مثل الضرب 
والمراقبة واالعتقال التعسفي واالحتجاز غیر القانوني وسوء المعاملة خالل فترة الحبس واالستجواب لساعات طویلة 

الحكومة أیضاً حریة التعبیر والتجمع  قیّدتلحكومیة على نحو ینتھك خصوصیة األفراد. التي تفرضھا السلطات ا
وتكوین الجمعیات بفرض إجراءات الرقابة ومصادرة الصحف ومضایقة منظمات المجتمع المدني واستخدام القوة 

 القاتلة في فض االحتجاجات والمظاھرات.
 

القمع الذي یستھدف الناشطات والمدافعات عن حقوق اإلنسان  بشكل جید، إال أن موثقةرغم أن ھذه األنماط من القمع 
حظي فقط بقدر قلیل من االھتمام. مع ازدیاد مشاركة النساء في االحتجاجات الشعبیة وأنشطة المجتمع المدني، أشارت 

دفت نساء شاركن في احتجاجات تقاریر إلى ازدیاد حدة االنتھاكات والقمع بحق النساء. كما یوضح ھذا التقریر، استھ
وحمالت حقوقیة وخدمات اجتماعیة ومساعدات قانونیة وأعمال صحفیة ونشاطات أخرى عامة، إذ تعرضن 

جھ الكثیر من االعتداءات شتى، وھن یعملن في مناخ عام یفتقر إلى المساواة بین الجنسین، ما جعل نشاطھن یو
 التحدیات. 

 
ناشطة ومدافعة عن حقوق اإلنسان في مختلف المدن السودانیة، یوثّق  85أكثر من  اعتماداً على مقابالت أُجریت مع

ھذا التقریر أنماط االنتھاكات التي تواجھھا النساء من قبل قوات األمني الحكومیة، فضالً عن القیود المتعددة 
القمعیة التي عادة ما ال المفروضة على البیئة التي یعملن فیھا. یتناول التقریر بالوصف مجموعة من الممارسات 

العنف الجنسي وتعمد عناصر األمن  –یتعرض لھا زمالؤھن الذكور العاملون في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان 
 تشویھ سمعتھن على نحو قد یلحق بھن أضرارا اجتماعیة ومھنیة دائمة.

 
لسوداني والقوانین التي تؤسس لعدم ھذه االنتھاكات تعكس سیاقاً أوسع لعدم المساواة بین الجنسین في المجتمع ا

المساواة التي ساھمت في جعل ھذه االنتھاكات أكثر سوءاً. جرائم اآلداب العامة، التي تتسم بالغموض، تشكل تمییزاً 
ضد النساء في السودان، وتحدد األزیاء التي یجب أن یرتدینھا، كما أنھا تحد من حركتھن ودورھن في الحیاة العامة، 

ن عقوبات جسدیة مھینة مثل الجلد والرجم، األمر الذي یشكل انتھاكاً للمعاییر الدولیة. القضایا التي وتفرض علیھ
یتناولھا ھذا التقریر تسلط الضوء أیضاً على مشكلة أوسع تتمثل في تكریس اإلفالت من العقاب على ارتكاب انتھاكات 

 لحقوق اإلنسان بحق النساء، بما في ذلك العنف الجنسي. 
 

تقر الناشطات السودانیات للحمایة والسبل الالزمة إلى معالجة األضرار أو المساعدة في تسویتھا، ال سیما ضحایا تف
العنف الجنسي الالئي قد یحجمن عن إبالغ اآلخرین عن تجاربھن خوفاً من أن تترتب علیھا نتائج ضارة. رغم أن 

ن مساعدة طبیة أو نوع آخر من الدعم، إال أنھن جمیعا لم بعض النساء الالئي أُجریت معھن مقابالت قلن إنھن تلقّیَ 
یطالبن بجبر الضرر بصورة قانونیة إما بسبب الخوف من اإلبالغ عن الحالة أو ألن السلطات القانونیة لم تحقق ولم 

رن تحاكم الجرائم التي تعرضن لھا. كثیر من النساء غادرن البالد وتركن خلفھن أفراد األسرة المقربین. اضطر
للمغادرة إما بسبب الصدمة التي تعرضن لھا أو خوفاً من التعرض العتداء آخر مستقبالً. بعضھن بقي في السودان، 

 لكنھن اجبرن تحت ضغوط مسؤولي الحكومة أو ضغوط األسر واألصدقاء على تقلیص نشاطھن. 
 

 2015في أكتوبر/تشرین األول من المتوقع أن یبدأ السودان العمل بدستور جدید بعد حوار وطني شائك انطلق 
عنھ أحزاب معاِرضة رئیسیة. یجب أن یتضمن أي دستور جدید كافة أشكال الحمایة لحقوق اإلنسان وحقوق  توغاب

 المرأة وإصالح القوانین والمؤسسات القمعیة، بما في ذلك جھاز األمن الوطني وقوانین النظام العام وأحكام القانون 
 

 یزاً ضد النساء. الجنائي التي تتضمن تمی
على السودان أن یرفع أیضاً القیود المفروضة على حریة التعبیر وتكوین الجمعیات، وأن یسمح للمجتمع المدني، بمن 

في ذلك ناشطات حقوق اإلنسان، بالتظاھر السلمي والمشاركة في العمل والنقاشات العامة. على السلطات أیضاً أن 
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ن استھداف الناشطات ووقف كافة االنتھاكات، بما في ذلك العنف الجنسي تصدر تعلیمات لقوات األمن بالكف ع
والعنف الذي یستھدف النساء بصورة عامة، ومحاسبة المسؤولین عن ارتكابھ. ویجب أن توقف السلطات استخدام 

ستمرة التي القانون الجنائي والنظام العام بھدف إسكات الناشطین والحد من عملھم. كما یجب أن تعالج العقبات الم
 تعیق تحقیق العدالة لضحایا االغتصاب وأشكال العنف الجنسي األخرى. 

 
على منظمات المجتمع المدني السودانیة تنسیق الدعم الالزم للمدافعات عن حقوق اإلنسان والناشطات في ھذا المجال 

أما الجھات المانحة الدولیة  ومساعدتھن في الحصول على الخدمات القانونیة والطبیة والنفسیة عندما یحتجن لھا.
والشركاء فعلیھم المساعدة في ھذه الجھود، وفي بناء قدرات المدافعات عن حقوق اإلنسان بھدف حمایة أنفسھن، ال 

 سیما الالئي یعشن في األریاف بمناطق النزاع في السودان، حیث ال تتوفر الحمایة أو الخدمات القانونیة والطبیة. 
 

ِرَرْي "األمم المتحدة" و"االتحاد األفریقي" المعنیین بأوضاع المدافعین عن حقوق اإلنسان زیادة وفي الختام، على مق
عملھما حول السودان والقیام بزیارات للتحقیق ورفع تقاریر حول أنماط االعتداءات التي تستھدف الناشطات، بما في 

 لى عملھن. ذلك العنف الجنسي واآلثار السلبیة لعدم المساواة بین الجنسین ع
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 لتوصیاتا

 إلى حكومة السودان
 قوات الشرطة والجیش وجھاز األمن والمخابرات الوطني

یجب إصدار تعلیمات إلى قوات الشرطة والجیش وجھاز األمن والمخابرات الوطني بوقف كافة االنتھاكات  •
ضد ناشطي حقوق اإلنسان، بما یشمل المحتجین والصحفیین وأعضاء المجتمع المدني، مع التركیز على 

 وقف العنف الجنسي ضد الناشطات. 
تحقیق في كافة االنتھاكات المزعومة، بما في ذلك ضمان حصول ضحایا العنف الجنسي على العدالة؛ ال •

 عرقلة الوصول إلى العدالة والحصول على الرعایة الطبیة، ومحاسبة المسؤولین عن ھذه االنتھاكات. 
ضمان حصول ضحایا العنف الجنسي واالعتداءات الجسدیة على الرعایة الصحیة الالزمة، بما في ذلك  •

 االجتماعي. -الدعم النفسي
عتقال التعسفي بحق كافة الناشطین والمدافعین عن حقوق اإلنسان؛ وإطالق سراح المحتجزین بشكل وقف اال •

 غیر قانوني أو توجیھ تَُھم قانونیة لھم وفقاً إلجراءات وقواعد التقاضي السلیمة. 
ي وقف الرقابة على وسائل اإلعالم وإزالة القیود غیر الضروریة المفروضة على منظمات المجتمع المدن •

وعلى حریة التجمع؛ والسماح للصحفیین والناشطین والمحتّجین بتناول كافة القضایا ذات الصلة بالمصلحة 
 العامة، بما في ذلك العنف الجنسي.

 
 لرئاسة والبرلمان والوزارات واألحزاب السیاسیةا
  

ییز على أساس ضمان أن یشتمل دستور السودان الجدید على حقوق متساویة للنساء والفتیات ومنع التم •
 الجنس والنوع، وتوفیر حمایة كاملة للحقوق المدنیة والسیاسیة الخاصة بالتعبیر والتجمع وتكوین الجمعیات. 

إصالح أو إلغاء القوانین األخرى التي تنص على معاقبة النساء والفتیات بصورة غیر عادلة وتفرض  •
ة باآلداب العامة والزنا، فضالً عن القوانین عقوبات جسدیة، بما في ذلك أحكام القانون الجنائي المتعلق

 المحلیة التي تجمع قوانین اآلداب العامة. 
إلغاء عقوبتي الجلد والرجم حتى الموت كعقوبات على الزنا أو أي جریمة أخرى، ألن ھذه العقوبات تشكل  •

 ة القاسیة وغیر العادیة. انتھاكاً للمعاییر الدولة الخاصة بحقوق اإلنسان، بما في ذلك منع التعذیب والمعامل
، وقانون 2009، وقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2010إصالح أو إلغاء قانون األمن الوطني لسنة  •

تُستخدم ، وھي قوانین تتضمن أحكاماً 1991، والقانون الجنائي لسنة 2006العمل الطوعي واإلنساني لسنة 
 وین الجمعیات. قیود على الحق في حریات التعبیر والتجمع وتك لفرض

المصادقة على "اتفاقیة مناھضة التعذیب والمعاملة أو العقوبات القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة"  •
و"البروتوكول االختیاري" الخاص بھا، والتي تسمح للخبراء الدولیین والمستقلین بالقیام بزیارات منتظمة 

 ألماكن االعتقال. 
أشكال التمییز ضد المرأة" دون تحفظ، والقبول بالحد األدنى من المعاییر المصادقة على "اتفاقیة حظر كافة  •

 المقبولة دولیاً الخاصة بحقوق اإلنسان المتعلقة بالنساء.
 المصادقة على بروتوكول "المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب" في أفریقیا.  •
التعاون الكامل مع خبراء األمم المتحدة واالتحاد األفریقي، بمن في ذلك المقرر الخاص المعني بأوضاع  •

المدافعین عن حقوق اإلنسان، والممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات 
ر الخاص لالتحاد األفریقي حول المسلحة، والمقرر الخاص لألمم المتحدة حول العنف ضد النساء، والمقر

حقوق النساء، ال سیما في الجانب المتعلق بأي تحقیق في العنف الجنسي أو االنتھاكات األخرى ضد النساء 
 المدافعات عن حقوق اإلنسان. 
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 إلى األمم المتحدة واالتحاد األفریقي

یدات التي تستھدف المدافعات إدانة التكتیكات التعسفیة، بما في ذلك العنف الجنسي والمضایقات والتھد •
عن حقوق اإلنسان في السودان، وحث الحكومة على التحقیق في كل االنتھاكات التي ارتكبتھا قوات 

 األمن، ومحاسبة المسؤولین عنھا. 
حث السودان على إصالح القوانین القمعیة، بما في ذلك القوانین التي تحكم األمن الوطني واإلعالم  •

 جعل ھذه القوانین متوافقة مع معاییر حقوق اإلنسان الدولیة واإلقلیمیة.والمجتمع المدني، و
دعوة السودان إلى إصالح أو إلغاء القوانین األخرى التي تتضمن أحكاماً تنص على فرض عقوبات  •

غیر عادلة على النساء والفتیات وتتضمن عقوبات جسدیة، بما في ذلك األحكام المتعلقة باآلداب العامة 
 ي القانون الجنائي والقوانین المحلیة التي تجمع قوانین اآلداب العامة. والزنا ف

دعوة السودان إلى إلغاء عقوبة الجلد والرجم حتى الموت كعقوبة على الزنا أو أي جریمة أخرى، ألن  •
ھذه العقوبات تشكل انتھاكاً للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك حظر التعذیب والمعاملة 

 سیة وغیر العادیة. القا
على المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالعنف ضد النساء، والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني  •

بأوضاع المدافعین عن حقوق اإلنسان، والممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة حول العنف 
أنماط االعتداءات، بما في ذلك الجنسي في النزاعات المسلحة طلب زیارة السودان بھدف التحقیق في 

 العنف الجنسي ضد النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان. 
على المقرر الخاص لالتحاد األفریقي المعني بأوضاع المدافعین عن حقوق اإلنسان والمقرر الخاص  •

 المعني بحقوق النساء زیارة السودان بھدف التحقیق في أشكال الھجمات، بما في ذلك العنف الجنسي
 ضد النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان.   

 
 إلى الجھات المانحة للسودان والحكومات الشریكة

إدانة التكتیكات التعسفیة في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي والمضایقات والتھدیدات، التي تستخدم  •
زعومة من جانب ضد المدافعات عن حقوق اإلنسان، ودعوة الحكومة إلى التحقیق في االنتھاكات الم

 قوات األمن، ومحاسبة المسؤولین عن ارتكابھا.  
حث السودان على إصالح القوانین القمعیة التي تنص على التمییز في إطار عملیة إعداد الدستور،  •

 وضمان المساواة بین الجنسین واحترام حقوق المرأة المنصوص علیھا في الدستور المقبل. 
توفیر حمایة مباشرة للنساء المدافعات عن حقوق اإلنسان الالئي یواجھن تقییم السبل الالزمة لدعم أو  •

انتھاكات أو بصدد التعافي من انتھاكات تعرضن لھا من جانب سلطات الدولة. من الممكن أن تتضمن 
الخطوات الرامیة لتحسین الحمایة توفیر المزید من الموارد بھدف دعم النساء على المستوى الفردي 

لسودان، ودعم إنشاء شبكة حمایة داخل السودان تشمل مناطق النزاع، وتمویل عملیات داخل وخارج ا
 الرعایة العاجلة لمرحلة ما بعد التعرض لالغتصاب. 

یجب أن یتضمن تمویل الجھات المانحة للمجتمع المدني بصورة عامة برامج لبناء قدرات المدافعین  •
 عن حقوق اإلنسان، وعلى وجھ الخصوص النساء العامالت في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان. 
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 التقریر منھجیة
 

أعضاء المجتمع المدني، والطالب،  :" لوصف مجموعة من األفرادفي ھذا التقریر استخدم مصطلح "الناشط
والمعلّمون، والصحفیون، والمحامون، والمحتجون، وآخرون یعملون من أجل العدل االجتماعي في السودان. ویشیر 

 أي فرد یعمل لتعزیز حقوق اإلنسان المعترف بھا دولیاً والدفاع عنھا. ویشیر مصطلح "مدافع عن حقوق اإلنسان" إلى 
 دني" إلى المؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة واألفراد الذین یعملون في الشأن العام. مصطلح "المجتمع الم

 
من الناشطات والمدافعات عن حقوق  85ھذا التقریر على إفادات مستخلصة من مقابالت أُجریت مع أكثر من  اعتمد

لباحثون نساء یعتبرن اقابل .  2016ینایر/كانون الثاني إلى  2014الثاني اإلنسان خالل الفترة من نوفمبر/تشرین 
ناشطات أو مدافعات عن حقوق اإلنسان، ویستطعن الحدیث عن العقبات التي تواجھ عملھن واالنتھاكات التي  أنفسھن

مقابالت عّرفھن أنفسھن كناشطات نسویات أو ناشطات في  بسبب نشاطھن. بعض ممن أُجریت معھنیتعرضن لھا 
  مجال حقوق النساء. 

 
وسائل التواصل االجتماعي. غالبیة المقابالت  عبر أوأو بالھاتف  المقابالت بصورة سریة وعلى نحو مباشر أجریت

أبدت النساء الالئي أُجریت معھن المقابالت موافقة أُجریت باللغة العربیة بدون مترجم، وبعضھا باللغة اإلنجلیزیة. 
وفي الكثیر من الحاالت، وبسبب حساسیة وطبیعة االنتھاكات كاملة ولم یكن ھناك أجر أو أي اعتبار آخر مقابل ذلك. 

أو المخاطر الكبیرة إزاء احتمال التعرض للمزید من االنتھاكات مستقبالً، جرى حجب األسماء الحقیقیة وبیانات 
 أُجریت معھن المقابالت.  الالئي النساءلحمایة مستعارة التعریف أو تغییرھا بأسماء 

 
ھیومن رایتس ووتش مقابالت مع نساء في والیات  كما أجرتت في الخرطوم أو أمدرمان. أجریت غالبیة المقابال

البحر األحمر، والوالیة الشمالیة، ووالیة النیل األبیض، ودارفور، فضالً عن مقابالت مع نساء في المنفى في كل من 
وطالبات وصحفیات ومحامیات مصر وأوغندا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة. شملت المقابالت معلّمات 
، وبعضھن شخصیات معروفة. لم وموظفات في منظمات غیر حكومیة وعضوات في مختلف األحزاب السیاسیة

 احثون من استطالع آراء كافة أشكال النشاط على مستوى القاعدة. یتمكن الب
 

وق اإلنسان، فإن إعداد ھذا األساس إلى توثیق تجارب ھؤالء الناشطات والمدافعات عن حقببما أن البحث یھدف 
التقریر قام على أساس أدلة نوعیة وتوضیحیة. لم یحاول التقریر توثیق كافة أشكال العنف القائم على أساس النوع من 

ألغراض إعداد ھذا التقریر أن  مقابالت إجراء منعن من في السودان. ُطِلب من النساء الالئي حیث الذكورة واألنوثة
نجح الباحثون بقدر اإلمكان في التأكُّد من ادعاءات محددة من مصادر من التفاصیل.  رر قدیصفن تجربتھن بأكب

ھیومن رایتس ووتش حول السودان، وعلى تقاریر إعالمیة وتقاریر ـ أخرى. اعتمد الباحثون أیضاً على عمل سابق ل
 لمنظمات دولیة وسودانیة خالل فترة السنوات الخمس السابقة. 

 
إلى الحكومة السودانیة وصفت من خاللھ النتائج  شباط/فبرایر 5رایتس ووتش قد كتبت خطاباً في كانت ھیومن 

األولیة للبحث، وطلبت معلومات حول مجموعة واسعة من مسائل حقوق اإلنسان التي أثارت قلقاً وجرى تناولھا في 
 التقریر. كتابة ھذا حتىعلى الخطاب السودانیة  السلطات ). لم ترد1ھذا التقریر (انظر المحلق 
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 خلفیة
 

وخالل نفس الفترة اندلعت حرب أھلیة جدیدة  2011.1ینایر/كانون الثاني  9ن السودان في انفصل جنوب السودان ع
إلى والیة النیل  بعد ذلك بین القوات الحكومیة والمعارضة المسلحة في جبال النوبة، بجنوب كردفان، وامتدت

دخل النزاع اآلن عامھ في الوقت نفسھ، واصلت الحكومة الحرب في مواجھة متمردین في دارفور، حیث  2األزرق.
 3الثاني عشر.

 
شھد السودان موجة من االحتجاجات الشعبیة خالل السنوات القلیلة السابقة وسط ضغوط اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة 

حزب المؤتمر "أسعار النفط واإلحباط إزاء سیاسات بسبب انفصال الجنوب والحروب الجدیدة، فضالً عن ھبوط 
السودانیین ، 2011 كانون الثاني/الحاكم. حفّزت االنتفاضات الشعبیة في كل من تونس ومصر، في ینایر "الوطني

، 2011قاد غالبیتھا الشباب في أن االحتجاجات، التي ورغم  4على النزول إلى الشوارع مطالبین بالتغییر الدیمقراطي.
كانت بدایة فترة شھدت أعمال احتجاجیة متكررة قادھا في الغالب  إال أنھار النظام، یفشلت في تحقیق ھدفھا، وھو تغی

آلن" واستُخدمت فیھا استراتیجیات مبتَكَرة الشباب من خالل مجموعات شبابیة مثل "قِِرْفنا" و"شرارة" و"التغییر ا
 5نظیمھا.ووسائل التواصل االجتماعي للحشد للفعالیات وت

 
ھذه  في –ُمسنّات بمن في ذلك نساء  –من مختلف الفئات االجتماعیة  اتشاركت النساء والفتیات السودانی

نساء قیادة االحتجاجات، إذ لعبت طالبات في جامعة الخرطوم دوراً رئیسیاً تصدرت في بعض الحاالت  6االحتجاجات.
عندما خرج  2012شھري یونیو/حزیران ویولیو/تموز في احتجاجات أوسع حملت اسم "السودان ینتفض" خالل 

، الذي حمل "جمعة الكنداكة"ن احتجاجات موكب احتجاجي من السكن الداخلي للطالبات إلى شوارع الخرطوم. كما أ
، اجتذبت أعداداً كبیرة من 2012یولیو/تموز  13اسم یرتبط بالثائرات السودانیات في الممالك النوبیة القدیمة، في 

باإلضافة إلى ھذه االحتجاجات، قادت مجموعات نسائیة احتجاجات أصغر حجماً حول مجموعة من القضایا،  7ء.النسا
بما في ذلك االحتجاج على قوانین النظام العام والمطالبة بتحقیق العدالة للضحایا الذي لقوا مصرعھم في احتجاجات 

 . 2013سبتمبر/أیلول 
 

ات الشعبیة واألشكال األخرى من األنشطة االحتجاجیة بالعنف والقمع، حسبما اتسم رد فعل الحكومة تجاه االحتجاج
الالتي  القبض على كثیر من الناشطات ألقيكثیر من النساء إلى جانب زمالئھن، وال تاعتقل ذھو موضح أدناه. إ

قات أخرى. ، كما تعرضن لالعتقال واالنتھاكات في سیاخالل حمالت القمع التي استھدفت االحتجاجات احتجزن
 التقریر، فإن ھؤالء النساء تعرضن للمضایقات والسخریة المھینة واإلذالل، الذي اتسم فيا وحسبما ھو موثّق في ھذ

 بعض الحاالت بالطابع الجنسي، وذلك بسبب عملھن في تعزیز حقوق اإلنسان وحقوق المرأة والدفاع عنھا. 
 

                                                           
، التي وضعت نھایة لحرب أھلیة 2005سنوات حسبما جاء في "اتفاقیة السالم الشامل" لسنة  6انتھت في ھذا التاریخ الفترة االنتقالیة التي كانت مدتھا  1

 اء بشأن االستقالل. طویلة في السودان ومّھدت الطریق إلجراء استفت
 شمال"، وتتشكل من جنود خاضوا الحرب إلى جانب المتمردین الجنوبیین في السابق. -المجموعة المسلحة معروفة باسم "الجیش الشعبي لتحریر السودان 2
 :انظر 3

Human Rights Watch report, “Men with No Mercy: Rapid Support Forces Attacks against Civilians in Darfur, Sudan,” 
https://www.hrw.org/node/280756/.   

، 2011فبرایر/شباط  3بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "السودان: استخدام قوة مفرطة ضد االحتجاجات السلمیة"،  4
https://www.hrw.org/ar/news/2011/02/03/241775 

 /http://girifna.com": انظر أمثلة على نشاطات حركة "قِِرفنا 5
وقانون األمن الوطني في  2009ظلت النساء السودانیات على مدى فترة طویلة یبدین احتجاجھن على سیاسات الحكومة، مثل قوانین النظام العام في  6

 .   2013و 2012في احتجاجات العامین  ن، لكن أعداداً كبیرة منھن شارك2010
 :انظر 7

Nobel Women’s Initiative, “Survivors Speak Out: Sexual Violence in Sudan,” at 11, November 2013, 
http://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2013/12/Survivors-Speak-Out-Sudan-web.pdf.   
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 2011أنماط القمع منذ 
مثل  ،في مدن ومناطق السودان الرئیسیةالمشاركین في احتجاجات سلمیة  واالنتھاكات بحقظل القمع العنیف 

توّجھاً رئیسیاً خالل السنوات الخمس السابقة، منذ ینایر/كانون الثاني  ،الخرطوم وود مدني ودارفور وأماكن أخرى
م مستلھمین تجربة احتجاجات الربیع عندما نزل الشباب السوداني إلى الشوارع بأعداد كبیرة مطالبین بتغییر النظا

 شّكلت حمالت القمع ھذه انتھاكاً واضحاً لحریة التنظیم والتجمع على حد سواء. العربي.
 

ي ذلك جھاز األمن والمخابرات الوطني والشرطة، حمالت قمع عنیفة في ما فبنت قوات األمن الحكومیة، ش
ع مجدداً خالل موجة االحتجاجات التي اندلعت في یولیو/تموز حمالت قم نفذت، وینایر/كانون الثاني على المحتّجین

 عدد كبیر من الشباب ومؤیدووالتي شھدت احتجاجات واسعة قادھا ، وأُطلق علیھا "السودان ینتفض"، 2012
المعارضة السودانیة ضد سیاسات الحكومة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في مختلف أنحاء السودان. استخدمت 

قوات األمن في قمعھا لتلك االحتجاجات الھراوات وقنابل الغاز المسیل للدموع واألعیرة المطاطیة، ما أسفر عن 
بعضھا ألسابیع أو شھور.  امتدذلك نساء، لفترات  ، بمن فيمن المتظاھرین تقال واحتجاز أعداد كبیرةإصابة واع

وفي دارفور استخدمت  8وأورد معتقلون سابقون تعرضھم لسوء المعاملة والتعذیب على ید منسوبي األجھزة األمنیة.
  9ضد المحتّجین. قاتلةالقوة القوات األمن 

 
عفویة واسعة النطاق في مختلف أنحاء  . إذ حدثت احتجاجات2013وقعت أكثر حمالت القمع عنفاً في سبتمبر/أیلول 

. وأبلغ 2013سبتمبر/أیلول  22دابیر تقشفیة في البالد تركزت في المدن الرئیسیة عقب إعالن الرئیس البشیر عن ت
بأن عناصر قوات األمن یرافقھم مسلحون یرتدون أزیاء مدنیة الشھود باحثي ھیومن رایتس ووتش من عشرات 

   10قنابل الغاز المسیل للدموع والھراوات لفض االحتجاجات.استخدموا الذخیرة الحیة و
 

، غالبیتھم في شوارع الخرطوم والخرطوم بحري 2013شخصاً مصرعھم في احتجاجات  170 لقي أكثر من
قصیرة، لكن بعضھم بقي في الحبس لفترات  ُحبسوامنھم  كثیرعتقلت سلطات األمن آالف األشخاص، وأمدرمان. وا

 لقیترمزاً لضحایا العنف واإلفالت من العقاب على القتل.  سارة عبد الباقيقضیة الصیدلیة عدة أسابیع. أصبحت 
التعرف علیھ  منزلھا بالخرطوم، وأثمرت جھود أسرتھا في محاكمة القاتل، الذي تمأمام بالرصاص سارة مصرعھا 

   11كن محكمة االستئناف ألغت قرار اإلدانة.قتلھا، لوأدانتھ المحكمة ب
 

، أي بعد مرور أكثر من عامین على أحداث العنف، أن 2015أعلن مسؤول بوزارة العدل في نوفمبر/تشرین الثاني 
وأن السلطات ألقت  ،فقط 86عدد المحتجین الذین لقوا مصرعھم أن التحقیق الذي أجرتھ الوزارة قد توصل إلى 

محاكمة على  تحصل أي التقریر الخاص بالتحقیق، كما لم حتى اآلن یُنشر ولكن لم 12ال األمن.من رج 4على  ضالقب
  13باستثناء قضیة سارة عبد الباقي.التي حدثت عملیات القتل 

                                                           
، 2011مارس/آذار  4بیانات صحفیة لـ ھیومن رایتس ووتش، "السودان: محتجون یصفون التعذیب على أیدي عناصر ضباط جھاز األمن"،  8

https://www.hrw.org/ar/news/2011/03/04/242191 ،"السلطات السودانیة تعذب المحتجین وتعتدي علیھم" ،
https://www.hrw.org/ar/news/2012/07/11/246950 

 :انظر 9
Human Rights Watch news release, “Sudan: Police Fatally Shoot Darfur Protesters,” August 3, 2012, 
https://www.hrw.org/news/2012/08/03/sudan-police-fatally-shoot-darfur-protesters. 

ات سبتمبر/أیلول"، تقریر لـ ھیومن رایتس ووتش، "وقفنا وفتحوا علینا النار: أعمال القتل واالعتقاالت التي ارتكبتھا قوات األمن السودانیة أثناء احتجاج 10
 https://www.hrw.org/ar/report/2014/04/21/256538، 2014أبریل/نیسان  21
 . 2015مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عضو من "لجنة التضامن مع الضحایا" في الخرطوم، نوفمبر/تشرین الثاني  11
 :انظر 12

“Sudanese gov’t acknowledges death of 86 protesters,” AllAfrica, November 9, 2015,  
  .http://allafrica.com/stories/201511092192.html  

 لضحایا العدالة بتحقیق طالبوا الخرطوم في محتّجین وتعتقل بالضرب تعتدي السوداني األمن جھاز "قواتالمركز األفریقي لدراسات العدالة والسالم،  13
 ،2016 فبرایر/شباط 11 "،2013 سبتمبر/أیلول احتجاجات

http://www.acjps.org/ar/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%
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ضد المحتجین داخل الجامعات، وھو نمط من الھجمات شھد فیما یبدو ازدیاداً  استخدمت الحكومة مراراً العنف
أعمال عنف بین الطالب الموالین للحكومة على في غالب األحیان اشتمل ملحوظاً خالل السنوات القلیلة السابقة، و

وھو طالب وفي واحد من أحداث العنف أطلقت قوات األمن الرصاص على الطالب على أبّكر،  14ومجموعات أخرى.
وفي حوادث أخرى تعرضت طالبات  2014،15وأردتھ قتیالً في مارس/آذار حدر من دارفور، ینبجامعة الخرطوم 

ي بالجامعة في على خلفیة احتجاجھن على إخالء السكن الداخل ات بالضرب واالعتقاللمضایقات جنسیة واعتداء
  2014.16 األول أكتوبر/تشرین

 
تواصل أیضاً استھداف ضباط جھاز األمن والمخابرات الوطني للناشطین أفراداً وجماعات بالمضایقات واالستجواب 

حدرون من دارفور أكثر عرضة بات فیھ الناشطون السیاسیون المن واالعتقال في مختلف األوقات. وفي الوقت الذي
أصبح آخرون عرضة لالستھداف بسبب عملھم في قضایا حساسة أو في أعقاب أحداث رئیسیة مثل اندالع  للمخاطر،

األحداث ، أو في مختلف 2012ھجلیج في منطقة ، وفي حقول النفط ب2011النزاع المسلح في جنوب كردفان في 
قباالً ضعیفاً ولم تتوفر فیھا التي شھدت إ – 2015عشرات الناشطین قبل وبعد انتخابات أیضا اعتقل 17السیاسیة.

  18المعاییر الدولیة الالزمة، بحسب مراقبین موثوقین.
  

في الوقت نفسھ، شدّدت السلطات القیود المفروضة على وسائل اإلعالم والمجتمع المدني، وحدّت من حریتي التعبیر 
األعداد المطبوعة، فضالً عن صادر یُ صدور الصحف و یُعلّق كما ظل جھاز األمن والمخابرات الوطني19والتجمع.

المواضع التي  منإصدار تعلیمات إلى رؤساء تحریر الصحف بعدم نشر مقاالت تتجاوز "الخطوط الحمراء". و
تشملھا الخطوط الحمراء التقاریر اإلخباریة التي تتناول النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنیل األزرق، 

نفي من ، حسبما ثبت أكثر المواضیع حساسیة –االحتجاجات والعنف الجنسي والمواضیع التي تتناول اقتصاد البالد و

                                                           
A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A

A%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8/ 
على ظل طالب الجامعات السودانیة یشاركون في العمل السیاسي على مدى سنوات طویلة، وینتمي كثیر منھم ألفرع األحزاب السیاسیة، كما ینظمون  14

 ر النقاش داخل حرم الجامعة. انظر:نحو مستمر مناب
Human Rights Watch, “Behind the Red Line: Political Repression in Sudan,” May, 1996 
https://www.hrw.org/report/1996/05/01/behind-red-line/political-repression-sudan for examples from early in the current regime. 

 سبیل المثال: انظر، على 15
“One dies as troops fire on Darfuri students in Khartoum, Radio Dabanga, March 11, 2014, https://www.dabangasudan.org/en/all-
news/article/one-dies-as-troops-fire-on-darfuri-students-in-khartoum  

لوطني اعتقلوا ناشطین في الحركة الطالبیة لفترات تجاوزت شھرین على خلفیة االحتجاج على قتل یُضاف إلى ذلك أن مسؤولي جھاز األمن والمخابرات ا
 https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268147: السودان: 2015الطالب المذكور. التقریر العالمي لھیومن رایتس ووتش 

. عقب تصاعد أحداث عنف، في منتصف تعّرض طالبات إلى الضرب واالعتقال على ید الشرطة" ان:لـ ھیومن رایتس ووتش، "السود بیان صحفي 16
امت ، بین طالب ینحدرون من دارفور وآخرین موالین للحكومة إثر مقتل ناشط طالبي ینتمي لحزب المؤتمر الوطني بجامعة شرق النیل بالخرطوم، ق2015

 المسیل للدموع والضرب، كما اعتقلت عدداً كبیراً من طالب دارفور. أنظر، على سبیل المثال: الشرطة بفض مظاھرات طالبیة باستخدام الغاز
“Darfuri students targeted in Sudan as violent rhetoric intensifies,” Guardian, June 5, 2015, 

http://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/darfur-students-targeted-sudan-violent-rhetoric-intensifies. 
، 2011سبتمبر/أیلول  21لـ ھیومن رایتس ووتش، "السودان: القمع السیاسي یشتد"،  ات الصحفیةانظر البیان17

https://www.hrw.org/ar/news/2011/09/21/244064"مایو/أیار  17، تصاعد القمع في السودان عقب أحداث العنف في المناطق الحدودیة"، و
2012 ،https://www.hrw.org/ar/news/2012/05/17/246368 ،"2014دیسمبر/كانون األول  10، و"السودان: نداء آخر وحملة قمع جدیدة ،

https://www.hrw.org/ar/news/2014/12/11/268341 
 :انظر 18

“Joint Statement on Elections in Sudan,” April 21, 2015, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/04/240887.htmTroika statement,  
"، : تصاعد عملیات االحتجاز واالعتداء بالضرب یصحب االنتخاباتالسودان"، 2015أبریل/نیسان  28لـ ھیومن رایتس ووتش،  صحفي بیان 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/30/269808 
 انظر: 19

Amnesty International report, “Entrenched Repression – Freedom of Expression and Association Under Attack,” April 2, 2015, 
.https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/1364/2015/en/ 
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"رابطة صحفیین من  رصدت 20الحكومة لحاالت محددة وأنماط عنف جنسي ترتكبھا القوات الحكومیة في دارفور.
  2015.21و 2014حادثة مصادرة للصحف في السودان خالل عامي  66أجل حقوق اإلنسان" 

 
نقلھم مضایقة الصحفیین، حتى خالل محاولة لالصحفیة وإعداد األخبار تغطیة أیضاً على ال فرضت السلطات قیوداً 

تھماً جنائیة قد وّجھت  السلطاتكانت نائیة مثل "نشر األخبار الكاذبة". والحتجاجات، كما وّجھت لبعضھم تھماً جل
طالبة الدراسات للعدید من الصحفیات، بمن في ذلك أمل ھباني وفاطمة غزالي، بسبب كتابتھن عن حادثة اغتصاب 

الفنانة التشكیلیة صفیة اسحق بواسطة عناصر في جھاز األمن والمخابرات الوطني في الخرطوم عقب موجة العلیا و
تھما، محكمة قراراً بالسجن والغرامة على الصحفیتین بعد إدان أصدرت 2011.22احتجاجات في ینایر/كانون الثاني 

وجھت السلطات  23لألمین العام لألمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في حاالت النزاع. ةالخاص ةھا الممثلتبالتي شج
 عناصركبھا تھا بشأن االنتھاكات التي ارتافیة رشان توفیق أوشى على خلفیة كتابالسمعة إلى الصح تشویھیضاً تھمة أ

في  إخالء السكن الداخلي لطالبات جامعة الخرطوماالحتجاج على جھاز األمن والمخابرات الوطني خالل 
وّجھ وكیل نیابة أمن الدولة تھمة تقویض الدستور  2014في دیسمبر/كانون األول  2014.24أكتوبر/تشرین األول 

الناطقة باسم  "المیدان" مدیحة عبد هللا، رئیسة تحریر صحیفةب علیھا باإلعدام في حال اإلدانة) للصحفیة (جریمة یُعاقَ 
السلطات  إضافة إلى ذلك، اعتقلت  25على خلفیة نشر الصحیفة مقابلة مع زعیم للتمرد. "الحزب الشیوعي السوداني"

ً ب –ر منھم ورد ذكرھم في ھذا التقری كثیرون –شخصیات سیاسیة معروفة وناشطین   سبب حدیثھم أو كتابتھم علنا
  26حول قضایا سیاسیة حساسة.

 
فرض جھاز األمن والمخابرات الوطني، والجھة المعنیة بتنظیم عمل منظمات المجتمع المدني، "مفوضیة العون 

اإلنساني"، قیوداً على نشاطات المجتمع المدني. إذ قاما بمداھمة مقار الكثیر من منظمات المجتمع المدني، واشتملت 
عالقة بالنساء. تعرض العاملون  یس فقط المسائل التي لھاول بصفة عامة، حقوق اإلنساني مجال العاملین ف اتالمداھم

في ھذه المنظمات للمضایقات واالعتقال، كما صادرت السلطات معدات قیّمة وأموال من ھذه المنظمات، وتدخلت في 

                                                           
حكومیین مراراً بتقاریر موثّقة للعنف الجنسي، بما في ذلك العنف الجنسي في دارفور، إذ نفى المسؤولون تماماً حدوث ذلك تمت مواجھة مسؤولین  20

 11"، ورفضوا التحقیق. انظر، على سبیل المثال، ھیومن رایتس ووتش، "عملیات االغتصاب الجماعي في دارفور: ھجمات الجیش على المدنیین في تابت
 https://www.hrw.org/ar/report/2015/02/11/267968،0152فبرایر/شباط 
 انظر أیضا:

Men With No Mercy”: Rapid support Forces Attacks against Civilians in Darfur, Sudan, September 9, 2015, 
https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan. 

 انظر: 21
“NISS confiscates print-runs of two newspapers,” Radio Dabanga, September 20, 2015, https://www.dabangasudan.org/en/all-
news/article/security-gags-el-sudani-newspaper-over-pollution-report (referencing the statistic). 

 انظر:22
Sudan Tribune, “Another Sudanese journalist jailed on rape case charges,” July 26, 2011, 

 .http://www.sudantribune.com/spip.php?article39642 
 :انظر 23

, August 3, 2011, UN Newsapists, not reporters must face criminal charges in Sudan,” R“
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39221#.VkUKsE2FOUk. 

  .2014نوفمبر/تشرین الثاني  3مع الصحفیة رشان توفیق أوشى،  شمقابلة ھیومن رایتس ووت 24
 :انظر 25

Reporters without Borders, “A journalist from al-midan newspaper in government sights again,” January 22, 2015, 
.2015,47523.html-01-21-midan-al-from-jouranlist-a-http://en.rsf.org/sudan 

، بعد أن انتقد علناً 2014مایو/أیار  17على سبیل المثال، جرى اعتقال الصادق المھدي، زعیم "حزب األمة القومي" ورئیس الوزراء السابق، في  26
في یونیو/حزیران. االنتھاكات التي ارتكبتھا قوات الدعم السریع في دارفور. وجرى اعتقال إبراھیم الشیخ، زعیم "حزب المؤتمر السوداني"، لنفس األسباب 

. اعتقل جھاز https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268147: السودان. 2015التقریر العالمي لـ ھیومن رایتس ووتش 
 ناشطین اثنین بسبب حدیثھما حول العنف الجنسي في المدارس والفساد. 2015األمن والمخابرات الوطني في مایو/أیار 

 .y International, https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/1759/2015/en/Amnest 
 



 

     10 “االحتجاجات في یشاركن ال المحترمات الفتیات”

طردت  2009منذ  27سباب.عملھا، ورفضت تسجیل بعض المنظمات كما أغلقت منظمات أخرى بدون إبداء أي أ
 3وأغلق  2009في  منظمة دولیة 13السلطات وأغلقت كثیرا من المنظمات المحلیة الدولیة، وكان السودان قد طرد 

  28ضد الرئیس عمر البشیر. "المحكمة الجنائیة الدولیة"عقب اإلعالن عن قضیة  محلیةحقوقیة منظمات 
 

المعنیة بالدفاع عن حقوق النساء. وفي  نظماتالمدني، بما في ذلك الممن القمع في خنق المجتمع ذه األنماط تسببت ھ
ھذا السیاق تقول ناشطة نسائیة عملت لفترات طویلة في مجال التدریب مع كثیر من المنظمات: "تعمل المنظمات 

ول عائشة وتق 29، ونواجھ باستمرار مخاطر اإلغالق في أي وقت."المعنیة بالدفاع عن حقوق النساء في بیئة معادیة
وھي منظمة حقوقیة نسائیة، إن "الحكومة قامت بجھود جدیة ، "المنظمة السودانیة للبحوث والتنمیة"الكارب، مدیرة 

ترك أثراً بالغاً لیس فقط على تھدف إلى إغالق منظمات المجتمع المدني وتجمیدھا والحد من وجودھا"، وھو أمر 
 عملھا.ب لقیامن التمویل الالزم لالعمل، بل على قدرات ھذه المجموعات على تأمی

 
 المدافعة عن حقوق المرأة  منظماتبیئة معادیة لعمل الناشطات وال
التي أطلقت على نفسھا في وقت  "لجبھة اإلسالمیة القومیةا"، التي تھمین علیھا الحكومة اإلسالمیة الحالیة في السودان

إسالمیة  أیدولوجیةتبنّى النظام و. 1989عبر انقالب عسكري في جاءت إلى السلطة الحق حزب المؤتمر الوطني، 
أخمدت كافة االحتجاجات وحظرت النقابات واألحزاب  لم یكن فیھا تسامح یُذكر تجاه السیاسة العلمانیة، إذ متشددة

كم السیاسیة وقامت بعملیات فصل جماعي من الخدمة المدنیة وعززت أجھزة األمن الوطني، وأصبح النظام الحا
معروفاً بسیاساتھ القمعیة، بما في ذلك االعتقال التعسفي والتعذیب في أماكن احتجاز سریة وغیر قانونیة یدیرھا جھاز 

  30األمن معروفة باسم "بیوت األشباح".
 

تأثیر تلك السیاسات كان قاسیاً على النساء: طال الفصل التعسفي من الخدمة آالف النساء، وفرضت مجموعة من 
واألحوال الشخصیة واآلداب العامة مجموعة من القیود الجدیدة على النساء فیما  (الوالیة) المتعلقة بالِقوامة القوانین

 لبیةكما أن النظرة الثقافیة واالجتماعیة الس 31یتعلق بالوراثة والحركة والسفر والملبس والسلوك في األماكن العامة.
والمضایقات ومختلف أشكال سوء المعاملة ضد  التمییزكذلك ت الرسمیة، عزز النساء، التي تكرسھا األیدولوجیل

                                                           
 :نظرا 27

Amnesty International, “Entrenched Repression – Freedom of Expression and Association Under Attack,” April 2, 2015, at 
.https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/1364/2015/en/  

للصلیب  على سبیل المثال، طرد السودان منظمة "أطباء بال حدود" من عدد من المناطق في السودان، كما قامت السلطات بتعلیق عمل "اللجنة الدولیة 28
أصدرت الحكومة قراراً بإغالق العدید من المنظمات الدولیة العامة في شرق السودان، وفي  2012ن . وفي یونیو/حزیرا2014األحمر" لفترة طویلة في 

أغلقت السلطات أربع من منظمات المجتمع المدني في أعقاب حملة دعائیة ضد المنظمات التي تتلقى دعماً أجنبیاً متھمة إیاھا  2012دیسمبر/كانون األول 
 بالتجسس. 

 انظر:
ACJPS http://www.acjps.org/the-government-of-sudan-closes-the-offices-of-seven-international-organizations-2/ وبیان صحفي لـ ،

، 2013ینایر/كانون الثاني  13أوقفوا الحملة المشددة على المجتمع المدني"،  –ھیومن رایتس ووتش: "السودان 
https://www.hrw.org/ar/news/2013/01/13/248483  

 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ماجدة صالح، نوفمبر/تشرین الثاني  29
 انظر: 30

Robert O. Collins, “A History of Modern Sudan,” pp 185-188 
 للوقوف على صورة شاملة للقمع، انظر أیضا: 

Human Rights Watch, “Behind the Red Line: Political Repression in Sudan,” May, 1996 
https://www.hrw.org/report/1996/05/01/behind-red-line/political-repression-sudan 

 انظر: 31
Robert O. Collins, p. 191-192 

ل تلك الفترة، وقوانین النظام العام واألحوال الشخصیة، التي تم فرضھا خال 1991حدّت قوانین عدیدة، بما في ذلك أحكام محددة في القانون الجنائي لسنة  
 من حقوق النساء المدنیة والسیاسیة. انظر:

SIHA Network, “Third-class Citizens: Women and Citizenship in Sudan – A paper on women’s struggle for equal citizenship in 
Sudan,” September 2015, http://www.sihanet.org/content/third-class-citizens-women-and-citizenship-sudan 
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األسباب السیاسیة أو عن  السلطات األعراف االجتماعیة، بدالً  قد تستخدم في ھذا التقریر، كما ھو موثق 32الناشطات.
 حددة. مضایقة أو تھدید النساء، أو حرمان المنظمات من التصریح الذي یسمح لھا بالقیام بنشاطات ماإلداریة، ل

 
حذر المستشار  2012في مارس/آذار ح لحقوق النساء وتجاه الناشطات. أعرب مسؤولون حكومیون عن عداء صری

الرئاسي نافع علي نافع عضوات حزب المؤتمر الوطني الحاكم من "الناشطات الالئي یعملن مع المنظمات الدولیة 
المجموعات التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق لى على المجتمع"، وھي إشارة واضحة إ لتطبیق خطط مدّمرة

قالت  34"العاھرات". الناشطات ضد قانون النظام العام بـوصفت كما أن وسائل إعالم موالیة للحكومة  33المرأة.
ـ ، ل2012جھاز األمن على خلفیة مشاركتھا في احتجاجات العام  ت من قبلبساعة واستجو 20لمدة  اعتقلت ناشطة

 تش إن "ھنالك وصمة واضحة إزاء الفتیات والنساء الالئي یعملن في مجال الدفاع عن حقوق المرأةھیومن رایتس وو
  35".بصورة عامة وینشطن في المجال الحقوقي

 
واضح لدى الكثیر من المسؤولین الحكومیین ومسؤولي الجھات المعنیة بتطبیق القانون ومسؤولي  افتراضیوجد 

سواء كان ذلك  –من النساء الالئي یعملن في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ینتمین للمعارضة  اً األمن بأن كثیر
السیاق تقول ناشطة بارزة وأستاذة  االمجال أكثر صعوبة. في ھذ اجعل عمل الناشطات في ھذما  -صحیحاً أو العكس

مجموعات التي تعمل في مجال الدفاع عن الجامعیة ال تنتمي إلى أي من األحزاب السیاسیة: "ھذه مشكلة كبیرة تواجھ 
حقوق المرأة والنساء العامالت في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان. الحكومة تعتبر عمل ھؤالء النساء عمالً سیاسیا. 

 36نحن مصنفون على اعتبارنا معارضة."
 

ھن أكثر ف –الجنسي عنف مثل ال –أما الناشطات الالئي یتحدثن علناً حول قضایا تعتبرھا الحكومة مسائل حساسة 
على سبیل المثال، عقب نشر المنظمة العالمیة لحقوق عرضة للقیود والتدخل واالستھجان المباشر من جانب الحكومة. 

ناقش أعضاء في  ،حول العنف الجنسي في السودان 2013تقریراً في  "مبادرة النساء الفائزات بجائرة نوبل" ،النساء
تھماً جنائیة  السلطاتوجھت  كما ھو مبیّن أعاله، 37.ھالبرلمان التقریر وھددوا النساء الالئي وردت أسماؤھن فی

جھاز األمن والمخابرات الوطني (ال سیما حادثة  أعوانارتكبھا للصحفیات الالئي كتبن حول حوادث اغتصاب 
على من تحدثن حول العنف الجنسي. على سبیل المثال، ألقى لقت السلطات القبض أاغتصاب صفیة اسحق). كما 

، عقب 2015، في مایو/أیار آخر جھاز األمن والمخابرات الوطني القبض على الناشطة نسرین علي مصطفى وناشط
حضور ندوة تحدثت فیھا نسرین حول المضایقات واالعتداءات الجنسیة في الحافالت المستخدمة لنقل التالمیذ إلى 

    38رس.المدا
 

كثیر من النساء الالئي أُجریت معھن مقابالت لغرض إعداد ھذا التقریر أفدن بأنھ بانتھاء اتفاقیة السالم الشامل لسنة 
، تقلصت مساحة العمل ولم یعد باإلمكان العمل بصورة مفتوحة أو الدفاع في مسائل حساسة 2011، في العام 2005

إغالق المنظمات التي یعملن لھا. وتشمل ھذه المسائل "حقوق اإلنسان" و"الدیمقراطیة"  خوفاً من االعتقال أو خشیة
التفاقیة القضاء على جمیع "و"حقوق المرأة" و"الحمایة" و"العنف الجنسي" و"مشاركة النساء"، وحتى الترویج 

                                                           
 انظر: 32

Equal Rights Trust, in partnership with Sudanese Organisation for Research and Development, “In Search of Confluence: Addressing 
Discrimination and Inequality in Sudan,” October 2014, http://www.equalrightstrust.org/search-confluence-addressing-discrimination-

and-inequality-sudan (Chapter 2.4 on gender discrimination) 
 /http://ww1.alahramsd.com، 2012مارس/آذار  18انظر التقریر اإلخباري حول حدیث نافع في "األھرام"،  33
 .2009أغسطس/آب  19، صحیفة الوفاق، 2015ھیومن رایتس ووتش مع المحامیة والناشطة الحقوقیة لیلى علي الحاج، الخرطوم، مایو/أیار  مقابلة  34
 . 2015نوفمبر/تشرین الثاني  13ھیومن رایتس ووتش مع سوزان الوكیل في الخرطوم،  مقابلة 35
 . 2015مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أستاذة جامعیة (تم حجب االسم)، الخرطوم، أبریل/نیسان  36
 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع فھیمة ھاشم، مدیرة "مركز سالمة لدراسات ومصادر المرأة" بالخرطوم،  37
 انظر: 38

 Amnesty International, “Sudan: Activists Whereabouts Unknown,” May 29, 2015, 
.https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/1759/2015/en/ 
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العمل بصورة أكثر حذراً ت الناشطات لتقلیص نشاطھن ونتیجة لھذه األوضاع، اضطر 39."أشكال التمییز ضد المرأة
 وحیطة مقارنة بما كان علیھ الحال في السابق. 

 
رغم ذلك، واصلت الناشطات العمل بصورة فردیة أو ضمن منظمات تعمل في مجال حقوق المرأة، حتى في ظل 

"ال كما واصلت مجموعة ، في ھذا التقریر. كثیرات منھن واصلن المشاركة في االحتجاجات المذكورة االنتھاكات
، االحتجاج ضد قوانین النظام العام وقضایا أخرى. وكما تقول أسماء إسماعیل، 2009لقھر النساء"، التي تأسست في 

ف ا، فإن "القیود المفروضة على المجال المدني، واستھدوھي ناشطة شابة عملت مع عدد من المنظمات في السودان
عوبة"، وتضیف قائلة إنھن ص أكثرلكنھا جعلت العمل الناشطات لم یوقف النساء من االستمرار في نشاطھن، 

 40تطویر اآللیات الالزمة للتعایش والتعامل مع ھذه األـوضاع.و"اضطررن للعمل على نحو ال یلفت أنظار السلطات 
   

 ضد الناشطات تمییزیة قوانیناستخدام 
عكس تفسیر السودان لقوانین الشریعة وت، الجوانبالكثیر من مییزاً ضد المرأة في تتضمن تكثیر من القوانین السودانیة 

في الوقت الذي  یئة معادیة تترك أثراً سلبیاً على نشاط النساء.خلق بساھم في تاإلسالمیة، بما في ذلك جریمة الزنا، و
بصورة غیر متناسبة ضد النساء وتحمل عقوبتي الجلد والرجم  جریمة الزنا، على سبیل المثال،یتم فیھ تطبیق 

، فإنھ لیست لھا أثر محدد على عمل الناشطات، لكنھا في الوقت نفسھ اللتین تشكالن انتھاكاً للمعاییر الدولیة ھینتینالم
وعلى الرغم من أنھ لم یتم تنفیذ عقوبات  41ر واحدة من السمات التي تمیّز البیئة التي تعمل فیھا الناشطات.عتبَ تُ 

تكرر تفرض عقوبات الجلد والغرامة على الزنا وجرائم اآلداب باإلعدام رجماً، فإن المحاكم ظلت على نحو م
  42األخرى.

 
م الزي أو  "القانون الجنائي"من  152قمع النشاط. فالمادة في السودان "النظام العام"  یستھدف ما یُسّمى بـ تجّرِ

م أمور 43السلوك الذي "یتعارض مع اآلداب العامة". غي نبخاصة ال ی اإال أن ھذه القوانین تتسم بعدم الوضوح وتحّرِ
في األساس أن تكون موضوعاً لقانون جنائي، مثل خیار اللبس أو مرافقة شخص من الجنس اآلخر، ویُعاقَب علیھا 

و النساء والفتیات أ المحلیة االتھامات في الغالب إلى أفراد المجموعات المھمشة مثل صانعات الخمورتُوجھ  44بالجلد.
فیھا محاكمة عادلة، وتنتھي عادة بالغرامة  للمتھمینتتوفر غیر المسلمات، وغالباً ما تكون المحاكمات سریعة ال 

 45ر انتھاكاً للحظر الدولي للعقوبات القاسیة والالإنسانیة أو المذلة.عتبَ والجلد، األمر الذي یُ 
 

                                                           
 16؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع زینب بدر الدین، كمباال، 2015سبتمبر/أیلول  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع صفاء آدم، الخرطوم،  39

؛ مقابالت عن طریق سكایب (تم حجب 2014ن رایتس ووتش مع ماجدة صالح، الخرطوم، نوفمبر/تشرین الثاني ؛ مقابلة ھیوم2014نوفمبر/تشرین الثاني 
 . 2014دیسمبر/كانون األول  29و 23األسماء)، الخرطوم، 

 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أسماء إسماعیل، الخرطوم، دیسمبر/كانون األول  40
على قانون الزنا على فصل جریمة االغتصاب من جرائم الزنا، وتراجعت بذلك مخاطر اتھام النساء  2015العام  نّصت التعدیالت التي أجریت مطلع 41

 تم تطبیقھ. انظر: إذابالزنا عندما یبلغن عن تعرضھن لالغتصاب، وھو تعدیل ُمرّحب بھ 
Women Living Under Muslim Law, “Sudan’s Revised Penal Code: A Mixed Picture for Women,” June 3, 2015, 

http://www.wluml.org/resource/sudans-revised-penal-code-mixed-picture-women. 
 انظر: 42

WELDD blog, “Women and Morality Laws in Sudan: Flogging and Death by Stoning Sentences Continue,” by Hikma Ahmed, July 8, 
2015, http://www.weldd.org/blogs/weldd/women-and-morality-laws-sudan-flogging-and-death-stoning-sentences-continue; 
REDRESS, “No More Cracking of the Whip,” March 2012 

ً  ) من القانون الجنائي على ما یلي: من یأتي في مكان عام فعالً 1(152تنص المادة  43 ً  أو سلوكا العامة أو یتزیّا بزي فاضح أو مخل أو مخالً باآلداب  فاضحا
) على ما یلي: یعد 2(152أربعین جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتین معاً. وتنص المادة    باآلداب العامة یسبب مضایقة للشعور العام یعاقب بالجلد بما ال یجاوز

 عرف البلد الذي یقع فیھ الفعل. الفعل مخالً باآلداب العامة إذا كان كذلك في معیار الدین الذي یعتنقھ الفاعل أو
 للوقوف على تحلیل كامل للنظام العام، انظر: 44

SIHA report “Beyond Trousers” http://www.sihanet.org/content/beyound-trousers; REDRESS, “No More Cracking of the Whip,” 
 السابق. 

، 2015دیسمبر/كانون األول  15الجلد وإصالح قواعد النظام العام"،  بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "السودان: یجب إیقاف 45
https://www.hrw.org/ar/news/2010/12/15/241485 
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ناشطات بارزات، ومحاكمتھن بموجب ھذه القوانین. على سبیل المثال  تم مراراً إلقاء القبض على نساء، بمن في ذلك
المحامیة والناشطة القبض على  ،2013لبحر األحمر، في نوفمبر/تشرین الثاني ألقت شرطة النظام العام بوالیة ا
على وزعمت الشرطة أنھ كان یضع یده  معھا، وھو ناشط أیضاً، في حافلة نقل عام،نجالء محمد علي وشخص كان 

كتفھا، واعتبرت ذلك مخالفة للقانون. وجھت السلطات لكلیھما تھمة "السلوك الفاضح"، وھي تھمة یُعاقب علیھا بالجلد 
أوقفت  2013في أغسطس/آب  46جلدة والسجن. اضطرت السلطات إلسقاط التھم بعد حملة احتجاجات دولیة. 40

ضع غطاء الرأس ووجھت لھا تھمة "األفعال المخلة ھندسة والناشطة أمیرة عثمان ألنھا رفضت أن تالسلطات الم
إلى أجل غیر مسمى أمیرة محاكمة ساعات. قامت السلطات بتأجیل  5ة سھا لمدبوتم ح 152باآلداب" بموجب المادة 

  47في دستوریة قوانین النظام العام.ھا بعد أن طعن محامو
 

قوانین النظام العام إلى منبر لالحتجاج ضد ھذه بعض الناشطات، مثل أمیرة، اتجھن إلى تحویل اعتقالھن بموجب 
اعتقلت السلطات لبنى حسین، الموظفة ببعثة األمم المتحدة، بسبب ارتدائھا بنطلون. ووجھت لبنى  2009القوانین. في 

صحفیات والصحفیین لحضور محاكمتھا. أصدرت المحكمة قراراً بإدانة لبنى حسین في وقت الحق الدعوة إلى ال
ھا غرامة أو السجن، واختارت السجن، لكن رابطة الصحفیین دفعت الغرامة التي قضت بھا المحكمة. وقضت بدفع

مبادرة "ال لقھر النساء" المعنیة بالدفاع عن حقوق المرأة، والتي  شجعت قضیة لبنى زمیالتھا الناشطات على تأسیس
ً  ،ُكن یرتدین بناطیل ، وبعضھنتظاھرت عضواتھا لنظام العام یوم المحاكمة. وأشارت تقاریر قوانین اعلى  احتجاجا

 48على األقل منھن، وتعرض بعضھن للضرب بواسطة الشرطة. 40إلى أن السلطات اعتقلت 
 

ً دفعت الناشطین ھنالك قضایا أخرى  مقطع فیدیو تظھر فیھ امرأة  انتشر 2010لالحتجاج على عقوبة الجلد. ففي أیضا
النظام العام جرى قوانین في احتجاجات واسعة داخل السودان ضد  ببواسطة شرطة النظام العام وتسب تتعرض للجلد

ینتمین لمجموعة ة فتاة مسیحی 12كما أثار االحتجاج أیضاً اعتقال شرطة النظام العام  49خاللھا اعتقال عشرات النساء.
ارتداء "مالبس غیر محتشمة". لم یقتصر االحتجاج تھمة  منھن 10إلى  لطات النظام العامووجھت س النوبة الِعرقیة

على  على انعدام التسامح مع الحریة الدینیةفي تلك القضیة على قوانین النظام العام وعقوبات الجلد فحسب، بل 
  50.الصعید الرسمي

 

                                                           
في  اعتقلت نجالء في وقت سابق بواسطة جھاز األمن والمخابرات الوطني خالل احتجاج طالبت بمحاسبة المسؤولین عن مجزرة ارتكبت في بورتسودان  46

نجالء محمد ضمن حملة اعتقاالت عقب المواجھات المسلحة في ھجلیج. مقابلة ھاتفیة مع  2012، كما ألقى القبض علیھا أیضاً في أبریل/نیسان 2005العام 
 ؛ انظر أیضا: 2014علي في نوفمبر/تشرین الثاني 

Amnesty press statement “Sudan: Two Activists at Risk of Flogging for ‘Indecent Behavior,” 12 November 2013, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/11/sudan-two-activists-risk-flogging-indecent-behaviour/.  

 ؛ انظر أیضاً:2014نوفمبر/تشرین الثاني  21مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أمیرة عثمان، الخرطوم،   47
“Calls for Sudan to End Flogging of Women,” Sudan Tribune, November 10, 2013. 

 .http://www.sudantribune.com/spip.php?article48751 
 :انظر 48

New York Times, “Sudan fines woman for wearing trousers,” September 7, 2009, 
 .http://www.nytimes.com/2009/09/08/world/africa/08sudan.html?_r=0 

 ، 2015دیسمبر/كانون األول  15ھیومن رایتس ووتش، ""السودان: یجب إیقاف الجلد وإصالح قواعد النظام العام"، ـ بیان صحفي ل 49
 https://www.hrw.org/ar/news/2010/12/15/241485:انظر أیضا ،  

Reuters, “Sudan police arrest women protesting at flogging video,” December 14, 2010, http://www.reuters.com/article/ozatp-sudan-
women-flogging-idAFJOE6BD07U20101214.  

عاماً، وینحدرن  23و 17من الفتیات والنساء المسیحیات تتراوح أعمارھن بین  12على  2015یونیو/حزیران  25ألقت شرطة النظام العام القبض في  50
كنیسة بالخرطوم، حیث كن بصدد حضور احتفال في الكنسیة. أطلقت الشرطة سراح اثنین منھن بعد عدة جمیعاً من مجموعة النوبة الِعرقیة، من أمام 

یونیو/حزیران، ووجھت إلیھن شرطة النظام العام تھمة ارتداء "مالبس غیر محتشمة". وقضت المحكمة  27ساعات، وجرى إطالق سراح بقیتھن بكفالة في 
الجلد على واحدة، وفي وقت الحق تم إلغاء عقوبة الجلد لدى استئناف قرار المحكمة في نوفمبر/تشرین الثاني بغرامة كبیرة على اثنین منھن وحكمت ب

 ، انظر، على سبیل المثال:2015
“UN experts urge Sudan to overturn ‘outrageous conviction,’” August 28, 2015, UN News Centre, 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51750#.VpHWZBGPHDk.   
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باتت تحد من المعروفات، لكن مخاطر االعتقال على الرغم من أن غالبیة ضحایا النظام العام لسن من الناشطات 
بما في ذلك أشكال محددة  – ةالحركة والعمل العام، كما أنھا تضعف من قدرة النساء على المشاركة في الحیاة العام

من النشاط. وتقول ناشطة شابة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إنھ "باإلضافة إلى القمع الذي یستھدف 
تعیّن علینا مراعاة األزیاء التي نرتدي لكي نتحاشى المضایقات من جانب الناشطات، مثل االعتقال واالحتجاز [...] ی

  51شرطة النظام العام، كما یتعیّن علینا أیضاً الدفاع عن وجودنا كنساء".
  

ھیومن رایتس ووتش طالبة ناشطة تعمل ضمن مجموعة ـ ط الضوء على جانب من ھذه المضایقات ما قالتھ للویس
یأتي أفراد الشرطة إلى األماكن التي نعمل فیھا ویقولون لنا اع عن حقوق النساء والفتیات: "مسرحیة متنقلة تروج للدف

ھددوننا بعد ذلك باالعتقال ألننا، كما یقولون، ن مع الرجال في الشوارع؟ ویلسن من أسر محترمة... لماذا تمثلإنكن 
  52غرباء."مع رجال لیالً نتجول نساء 

 
 2016قد اقترحت في ینایر/كانون الثاني  في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ةالبارز ةوكانت بدریة سلیمان، العض

رایتس  ھیومنـ ولكن ال علم ل 53إلغاء قوانین النظام العام في سیاق الحوار الوطني المستمر وعملیة إعداد الدستور.
 قتراح.اال االتقریر، بما یفید باتخاذ أي خطوات لتطبیق ھذ ووتش، حتى تاریخ كتابة ھذا

  

                                                           
 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع والء صالح محمد عبد الرحیم، كمباال،  51
 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، الخرطوم، نوفمبر/تشرین الثاني  52
 /http://www.altaghyeer.info/ar/2013/news/9071، 2016نایر/كانون الثاني ی 13انظر "الجریدة"، مقتطفات منشورة في "التغییر"،  53
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 في مجال حقوق اإلنسانالناشطات أنماط االنتھاكات ضد 
 شاركات في االحتجاجاتوالم

 
 القائم على أساس نوع الجنس العنف الجنسي والعنف

القائم على نوع الجنس، أفدن بأنھن تعرضن لبعض أشكال العنف  شھیومن رایتس ووت قابلتھني التغالبیة النساء ال
ساء، وذلك عقاباً لھن على نشاطھن. تراوحت أشكال ھذا العنف من االغتصاب ن ألنھنن ھاستھدف أنھن أي

قات اللفظیة. وفي غالبیة الحاالت، فإن مرتكبي واالعتداءات إلى التھدید باالغتصاب والتعدي على السمعة والمضای
 لشرطة. ھذه االنتھاكات یعملون في جھاز األمن والمخابرات الوطني أو ا

 
لتي األحداث اإال أن ساب حجم أو انتشار ھذه االنتھاكات، تحا ال یرمي إلى ن رایتس ووتشبحث ھیوم رغم أن

ال تتھدد في الغالب زمالءھن الناشطین، من  سنتناولھا فیما یلي توضح أن الناشطات یواجھن أنماط مخاطر وانتھاكات
توضح بعض كما سمعة الناشطات. ضرراً بتشویھاً وھجوم الذي یلحق الجنسي الذي یتسم بالوحشیة إلى الالعنف 

حرج االجتماعي لتھدید النساء الالئي الوالمخابرات الوطني  جھاز األمن عناصر األحداث أیضاً كیفیة استخدام
یتعرضن للعنف الجنسي إلجبارھن على الصمت بشأن االنتھاك الذي تعرضن لھ، األمر الذي یدفعھن لترك النشاط 

 العام أو حتى مغادرة البالد. 
 

في  مي من مرتكبي الجرائم الوارد ذكرھحسب علم ھیومن رایتس ووتش، فإن السلطات السودانیة لم تحقق أو تحاكم أ
ضھن لم تتلق غالبیة النساء الالئي تعرضن لالنتھاكات رعایة طبیة أو مساعدة نفسیة كافیة عقب تعركما ھذا الجزء. 

لجناة. وفي بعض الحاالت وجھت السلطات للنساء تھمة تمكن أي منھن من مقاضاة أي من اللعنف الجنسي، ولم ی
 اإلخالل بالسالم العام وجرائم أخرى.

  
 االغتصاب والعنف الجنسي

علیھن جنسیاً  واعتدت قوات األمن الحكومیة، ال سیما قوات جھاز األمن والمخابرات الوطني، ناشطات اغتصبت
تمثل بعضاً من تفاصیلھا أدناه ظھرت في سیاقات مختلفة و ةالواردبة. القضایا بدون أن یتعرض أي من الجناة للمحاس

 ات خالل السنوات الخمس السابقة.أكثر األمثلة خطورة في حوادث العنف الجنسي ضد الناشط

أشارت تقاریر إلى أن ضباطاً من جھاز األمن والمخابرات الوطني قاموا خالل الفترة التي سبقت انتخابات العام 
 عندما كانت ،وضرب واغتصاب سامیة (اسم مستعار)، التي تنتمي إلى واحد من أحزاب المعارضةباختطاف  2015

 3ھیومن رایتس ووتش إن ـ قالت سامیة لتدعو لمقاطعة االنتخابات بمدینة في جنوب شرق السودان.  توزع منشورات
لتوزیع  2015أبریل/نیسان  2أشخاص، كانوا یرتدون مالبس مدنیة، اعتقلوھا وھي خارجة من منزلھا صباح یوم 

وأضافت أنھم أدخلوھا في عربة من  المنشورات، ولدى سؤالھا عن ھویتھم أخبروھا بأنھم یعملون في جھاز األمن.
تن مركبتھم إلى مكان یقع بعیداً من على مواقتادوھا  طراز الندكروزر كانوا على متنھا وأوثقوا یدیھا وعصبوا عینیھا
   على اغتصابھا.  ناوبواتیالشارع الرئیسي، حیث أوثقوھا واعتدوا علیھا بالضرب قبل أن 

قالت سامیة: "أجبروني على الجلوس وأوثقوا یدّي حول شجرة". وبعد ذلك اعتدوا علیھا أوالً بالضرب والركل ثم 
السیاسي، وأضافت: "قالوا لي إن النساء الناشطات وعضوات األحزاب كلھن عاھرات، استجوبوھا حول انتمائھا 

الذي كان یرتدیھ لك في ركلي، وخلع واحد منھم البنطلون . بدأوا بعد ذأنھ صحیحفیما أعتقد وقلت لھم أنني أعمل 
اغتصابھا وھددوھا باالغتصاب ھیومن رایتس ووتش إن األشخاص الثالثة تناوبوا على ـ واغتصبني." وقالت سامیة ل

 إذا أبلغت أي شخص بما حدث لھا.  مجدداً 

 



 

     16 “االحتجاجات في یشاركن ال المحترمات الفتیات”

 واسعة احتجاجات في إسحق صفیة الشبابیة" قِِرفنا" بحركة والناشطة التشكیلیة شاركت ،2011 الثاني كانون/ینایر 30 بتاریخ
 اثنین بواسطة الشارع من صفیة اختطفت شباط،/فبرایر 13 في أسبوعین، نحو وبعد. الخرطوم في للحكومة مناوئة النطاق

 جھاز منسوبي من اثنان صفیة اختطف. فنیة مواد بشراء قامت أن بعد الخرطوم وسط منطقة من األمن جھاز منسوبي من
 للضرب تعرضت حیث الوطني، والمخابرات األمن جھاز مكاتب إلى واقتاداھا مدنیة، مالبس یرتدیان كانا األمن

. ساعات عدة مدى على لالغتصاب وتعرضت مالبسھا بنزع صفیة استجواب خالل المحققون قام. نشاطھا بشأن واالستجواب
 مالبسھا ترتدي أن منھا وطلبوا جریمة، أي بارتكاب تھمة األمن جھاز سلطات لھا توجھ أن بدون صفیة سراح إطالق تم

 .  وتغادر

 بي أمسكا لكنھما للفرار، استعداداً  ظھري أدرت"... بنت یا...بنت یا" مدنیة مالبس یرتدیان كانا رجالن ناداني: "صفیة تقول
 في بالضرب عليّ  اعتدیا... فمي على یده وضع منھما واحداً  لكن أصرخ، أن حاولت. بیضاء سیارة داخل بالقوة وأدخالني

 األرض على بي ألقوا: "صفیة قالت. مكتب إلى السیارة داخل من بالقوة صفیة الرجالن اقتاد". جسدي من األعلى النصف
ً  عليّ  وانھالوا ". مؤدبة غیر وفتاة شیوعیة وأنني قِِرفنا حركة عن صادرة منشورات أوزع كنت بأنني اتھموني. وركالً  ضربا

 بقدميّ  یمسكان رجلین وجدت الوعي استعدت عندما: "صفیة قالت. لھ تعرضت الذي الضرب خالل صفیة على أُغمي
 كنت الذي الرأس بغطاء مقیدتان یداي كانت. مبرحة بآالم أشعر كنت. اغتصابي على الثالثة تناوب. یغتصبني والثالث
 ." ارتدیھ

 إلى صفیة توجھت. نشاطاتھا واصلت إذ مجدداً  باالغتصاب وھددوھا تغادر، أن صفیة من الرجال طلب اغتصابھا، عقب
 بالحادثة بالغ فتح من صفیة تمّكنت األصدقاء وبمساعدة. مناسبة طبیة رعایة عن لتبحث األلم، من تعاني وھي منزلھا

ً  المضي بعدم الشرطة بواسطة أُبلغت لكنھا والنیابة، للشرطة  لي قال: "السیاق ھذا في صفیة وتقول. القضیة في قُدُما
 علیھ سیترتب ذلك ألن الشكوى في خطوة أي اتخذ بأال وأبلغني ذلك، یفعلوا أن یمكن ال األمن جھاز منسوبي إن] الشرطي[

 ." أسرتي اسم تشویھ

 وتعیش بقضیتھا، المتزاید واالھتمام االجتماعیة الضغوط ظل في 2011 آذار/مارس في السودان من للفرار صفیة اضطرت
 ً  أصبحت: "صفیة قالت ،2014 األول كانون/دیسمبر في ووتش رایتس ھیومن مع لھا حدیث وفي. فرنسا في بالمنفى حالیا

ً  صنفوني وزمالئي المجتمع فإن الحكومة، من لھ تعرضت ما كل بعد. أخرى مرة ضحیة   ."محترمة غیر فتاة بأنني أیضا

 
، واضطرت للمشي مسافة قبل أن تصل إلى أقرب مدینة، حیث سعت نائیة أنزل عناصر جھاز األمن سامیة في منطقة

للحصول على رعایة طبیة من اإلصابات التي تعرضت لھا. سافرت سامیة في وقت الحق إلى الخرطوم، وقالت إن 
وھددوھا من مغبة الحدیث عن  2015أبریل/نیسان  25عناصر في جھاز األمن اعتقلوھا مجدداً عدة ساعات یوم 

، أن 2015معھا ھیومن رایتس ووتش، في مایو/أیار مقابلة التي أجرتھا لتي تعرضت لھا. بدا واضحاً خالل الالمحنة ا
سامیة كانت تعاني من صعوبة في الحدیث بشكل مترابط، كما بدت واضحة علیھا أیضاً أثار الصدمة. غادرت سامیة 

 .54للعالج السودان في وقت الحق
 

عملن مع مجموعات النازحین في الخرطوم وأمدرمان لالستھداف باالغتصاب تعرضت أیضاً الناشطات الالئي ی
والعنف الجنسي من جانب عناصر جھاز األمن والمخابرات الوطني الذین یتھمونھن بدعم الحركة الشعبیة لتحریر 

شة لیس  ھذه في كثیر من 55شمال.-السودان لدیھن الحاالت فإن الناشطات أنفسھن نازحات من المجموعات المھمَّ
 موارد أو اتصال مع المنظمات المعنیة لحمایتھن من االنتھاكات المحتملة. 

 
ھیومن رایتس ووتش إنھا ـ معروفة وسط مجموعات النوبة، لقالت كاكا (اسم مستعار)، وھي معلّمة وشخصیة 

استھدفت  في وقت 2012رات الوطني في أبریل/نیسان عناصر من جھاز األمن والمخاب على ید تعرضت لالغتصاب
مرات بین  8حدرین من مناطق جبال النوبة. كانت كاكا قد تعرضت لالعتقال نفیھ السلطات الناشطات والناشطین الم

                                                           
 . 2015مقابلة لـ ھیومن رایتس ووتش مع عضو في المعارضة (تم حجب االسم)، الخرطوم، مایو/أیار  54
الحاكم في جمھوریة جنوب السودان. وكان شمال" من الحركة الشعبیة لتحریر السودان التي أصبحت الحزب -انبثقت "الحركة الشعبیة لتحریر السودان 55

شمال، والحكومة السودانیة في والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق منذ -نزاعاً مسلحاً قد اندلع بین الجناح المسلح للحركة، "الجیش الشعبي لتحریر السودان
2011  . 
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على خلفیة عملھا دعماً للنازحین النوبة. تقول كاكا إنھا تعرضت للضرب وتلقّت مراراً  2012و 2011عامي 
عن االنتھاكات التي  ي عمل مع المجموعات النازحة. تقولتحذیرات من مغبة عقد اجتماعات بمنزلھا أو القیام با

ن لي السباب والشتم ویلمسون جسدي كلما اعتقلوني، وقالوا لي إن بوسعھم أن یفعلوا بي ما : "كانوا یكیلوتعرضت لھا
 أن یغتصبوني أو یقتلوني". بوسعھم أیضاً  یشاؤون، وإن

 
مساء واقتادوھا إلى  9 بمنزلھا، حوالي الساعة 2015یل/نیسان أبر 15ألقى عناصر جھاز األمن القبض على كاكا في 

ني نإنني عنیدة، وإنني ال انصاع لتعلیماتھم [...] وإنھم سیلقنولي : "قالوا قالتمكاتب جھاز األمن بضاحیة الكالكلة. 
 ً كن بعد أن ، ولخاثنین من عناصر جھاز األمن أمسكوا بھا وقام آخرون باغتصابھا: "كنت أصر أكدت أن." ودرسا

 اعتدى علّي الثاني باالغتصاب لم أكن قادرة على فعل أي شيء من فرط األلم." 
 

 اءات عنصریة مثل "خادم". أطلققالت كاكا إن سلطات األمن اتھمتھا بالعمل مع المعارضة المسلحة واستخدموا إس
ساعة وھددوھا بإیذاء أطفالھا إذا أبلغت أي شخص بأنھا تعرضت لالغتصاب. قالت كاكا  12سراح كاكا بعد نحو 

عد أربعة أیام وھددوھا مجدداً من مغبة إبالغ أي شخص باالغتصاب أیضاً إن عناصر جھاز األمن داھموا منزلھا ب
  56حالیاً في المنفى.الذي تعرضت لھ. غادرت كاكا السودان بعد تلك الحادثة وتعیش 

 
ـ قالت نجوى (اسم مستعار)، التي تعمل في مجال التدریب وحقوق األطفال مع النازحین من مناطق جبال النوبة، ل

ً ترھیومن رایتس ووش إن ثالثة رجال ی مارس/آذار  1أدخلوھا بالقوة إلى مركبة كانوا یستقلونھا، في  دون زیاً مدنیا
نھم یعرفون بالكامل إفي جھاز األمن والمخابرات الوطني.  قالت نجوى: "قالوا لي  ، وقالوا لھا إنھم یعملون2015

عملي في أمبدة وجبال النوبة، وطلبوا مني أن أحدثھم عن المنظمة التي أعمل بھا". وأضافت إنھم اتھموھا بالعمل مع 
 15: "استمر االستجواب نحو ھیومن رایتس ووتشـ أجانب ومع المتمردین واتھموھا كذلك بتسریب معلومات. قالت ل

 دقیقة. بعد ذلك ال أتذكر ما حدث". 
 

تقع في أطراف مدینة أمدرمان،  ن عناصر جھاز األمن أنزلوھا في منطقة تُسّمى "الكسارات"إقالت نجوى أیضاً 
أعضائھا التناسلیة. تعتقد نجوى أنھا تعرضت لالغتصاب بعد االستجواب،  نزیف فيوعلیھا آثار ضرب وكدمات و
ھیومن رایتس ووتش أواخر مایو/أیار  يباحث قابلت ل نجوى تعاني من الصدمة عندماالكنھا ال تتذكر التفاصیل. ال تز

ت منزلھا تحت سلطات األمن أغلقت المنظمة التي تعمل بھا بعد بضعة أیام من اختطافھا ووضعإن . وقالت 2015
 المراقبة. 

 
مایو/أیار عندما كانت في طریقھا  16ذكرت نجوى كذلك أن أفراد جھاز األمن القوا القبض علیھا مرة أخرى في 

ھا ا، إذ استوقفھا رجالن یرتدیان مالبس مدنیة وأجبرمرأةمم المتحدة حول العنف ضد اللأل ةالخاص ةلمقابلة المقرر
من قبل". أُجبرت نجوى على ركوب السیارة مع الرجلین، ما لم یُفعل ن بھا "سیفعال اوإال فإنھم اعلى الذھاب معھم

حیث تم عصب عینیھا واتجھت السیارة صوب مكاتب جھاز األمن، حیث تلقّت تھدیدات مجدداً بعدم إبالغ الناشطات 
 ةالخاص ةنجوى: "كنت أرید أن أبلغ المقرر قالتساعات.  8سراحھا بعد نحو  أطلقباالغتصاب الذي تعرضت لھ، و

 57لألمم المتحدة بما حدث لي، لكنني تعرضت للمالحقة والتھدید بواسطة جھاز األمن."
 

حدر نالناشطة البارزة حواء عبد هللا (جنقو)، التي ت اعتقلت 2011تم أیضاً استھداف ناشطات بارزات من دارفور. في 
إذ داھمت مجموعة من عناصر  .ین تعرضت خاللھا للتعذیب والعنف الجنسيمن شمال دارفور، لفترة تجاوزت شھر

بمعسكر أبو شوك للنازحین واقتادوھا بالقوة  2011مایو/أیار  6جھاز األمن والمخابرات الوطني منزل أسرتھا في 
مایو/أیار تم  8لمدة یومین قبل نقلھا إلى منشأة أمنیة في العاصمة الخرطوم. وفي  احتجزت إلى مكاتب الجھاز، حیث

نشر صورة لحواء وھي تحمل اإلنجیل، ووجھا بھ آثار كدمات، في موقع إلكتروني إخباري تابع للحكومة، واتھمت 
، ولم یُسمح لھا سوى بزیارة واحدة من احتجزت بمعزل عن العالم الخارجيبأنھا كانت تحاول تنصیر األطفال. 

طوال فترة  ةقانونی تھم لم توّجھ إلى حواء أي األمن. مسؤولین من األمم المتحدة في حضور عناصر جھاز 

                                                           
 . 2014مبر/تشرین الثاني نوف 20مقابلة لـ ھیومن رایتس ووتش مع معلّمة (تم حجب االسم) في مصر،  56
بة (تم حجب االسم) في مایو/أیار ودیسمبر/كانون األول  57  . 2015مقابلة لـ ھیومن رایتس ووتش مع مدّرِ
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قالت حواء إنھا تعرضت خالل استجوابھا بواسطة ضباط جھاز األمن للجلد والضرب بالقضبان  58احتجازھا.
تھا سلطات األمن بدعم المحكمة الجنائیة الدولیة ة والصدمات الكھربائیة ونزع األظافر والعنف الجنسي. واتھمَ یالحدید

، وحذروھا وحذروا أسرتھا من مغبة 2011یولیو/تموز  12سراح حواء في  أطلقوالتجسس، إلى جانب تھم أخرى. 
الجائزة  2012االستمرار في العمل العام. بعد وقت قصیر تمّكنت حواء من الفرار من البالد. وتسلّمت في العام 

    59الدولیة للمرأة الشجاعة.
 

ابرات الوطني في اآلونة األخیرة العنف الجنسي ضد طالبات من دارفور أقمن استخدمت قوات جھاز األمن والمخ
تقاریر إلى أن عناصر جھاز  60احتجاجاً على إخالء السكان الداخلي الذي كن یقمن فیھ بجامعة الخرطوم. وأشارت

 70بعد إخراج األقل باغتصاب طالبة واحدة على  2014األمن والمخابرات الوطني قاموا في أكتوبر/تشرین األول 
طالبة بالقوة، معظمھن من دارفور، من داخلیة الزھراء للطالبات بجامعة الخرطوم. ووفقاً إلفادات تم الحصول علیھا 
من شھود عیان في ذلك الوقت، فإن عناصر الشرطة وجھاز األمن اقتحموا غرف الطالبات واعتدوا علیھن بالضرب 

نسائیة في تقریر لھا أن عناصر جھاز األمن أجبروا بعض نظمة ت مدوالتحرش وھددوھن باالعتداء الجنسي. وأور
 الطالبات على خلع مالبسھن والتقطوا لھن صوراً وھددوھن باستخدام ھذه الصور ضدھن.

 
 تحقیق معھن. تقول رحاب، وھي ناشطة طالبیةلكثیر من الطالبات بمكاتب جھاز األمن والمخابرات الوطني ل اعتقلت
إن ضباط األمن اعتدوا علیھا بالضرب ثم  ،مع ھیومن رایتس ووتشمقابلة زت الشھر، في لفترة تجاو اعتقلت

نھم اتھموھا بأنھا عاھرة وأنھا تتعاطى المخدرات وأنھا تدیر بیتاً للدعارة في السكن الداخلي إ. وقالت اغتصبوھا
ھا فقدت الوعي خالل واحدة من للطالبات، كما حققوا معھا حول انتمائھا السیاسي ونشاطھا. قالت رحاب أیضاً إن

أفادت  وعندما استعادت وعیھا وجدت نفسھا "عاریة وأربعة من عناصر األمن ینظرون إلیھا".جلسات االستجواب 
. وقالت كذلك إن نھاورحاب أیضاً بأنھم عرضوا علیھا مقطع فیدیو یظھر فیھ عناصر جھاز األمن األربعة وھم یغتصب

. بدت آثار االعتداءات واضحة كامال ارى خالل فترة اعتقالھا التي امتدت شھرمرات أخ 3ضباط أمن اغتصبوھا 
سراحھا. غادرت رحاب السودان خوفاً على  أطلق عندمااعتیادیة على رحاب ولم تكن قادرة على المشي بصورة 

  61سالمتھا، وتعیش حالیاً في المنفى.
 

 االعتداءات الجنسیة والتھدید باالغتصاب وتھدیدات أخرى
"یستخدم عناصر الشرطة وجھاز األمن والمخابرات الوطني لغة مسیئة وجنسیة ضد النساء خالل 

 62"ویھددون الناشطات باغتصابھن أو اغتصاب بناتھن. االعتقال....
 

القبض واحتجزن في  ألقي علیھنكثیر من المدافعات عن حقوق اإلنسان والناشطات الالئي شاركن في احتجاجات و
 ةجنسی اتما مارسوا ضدھن اعتداءإ، حتى لفترات قصیرة، أفدن بأن ضباط جھاز األمن أو الشرطة مختلف السیاقات

 . االستجوابجلسات االعتقال وفترات أو ھددوھن باالغتصاب خالل 
 

شادیة عبد المنعم، المدافعة المعروفة عن حقوق اإلنسان والناشطة في مجال حقوق المرأة، التي اعتقلت عدة  قالت
، إنھا تلقت خالل إحدى المرات التي تم اعتقالھا فیھا تھدیدات بالقتل واالغتصاب واإلذالل. وقالت 2002مرات منذ 

بسي وتصویري في وضع جنسي. ھددوني أیضاً بالقتل شادیة: "ھددوني باالغتصاب. وقالوا لي إن بوسعھم نزع مال
وقالوا لي إن بإمكانھم قتلي ولن یعرف أي شخص ما حدث لي". بوصفھا ناشطة حقوقیة بارزة، واجھت شادیة 

                                                           
 بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "السودان: أطِلقوا سراح الناشطة االجتماعیة حواء عبد هللا"،  58

https://www.hrw.org/ar/news/2011/05/11/242910 
. انظر أیضاً 2016ینایر/كانون الثاني  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حواء عبد هللا،  59
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. وبعد تلقّیھا 2013تھدیدات متكررة ومراقبة مستمرة من عناصر جھاز األمن، ال سیما بعد احتجاجات سبتمبر/أیلول 
    2014.63مال اعتقالھا، اضطرت شادیة لمغادرة السودان ھي وأسرتھا في تحذیراً باحت

 

لرفضھا وضع غطاء على  2013أمیرة عثمان حامد مھندسة وناشطة بارزة في منتصف الثالثینات من العمر، اعتقلت في 
عتقلن منتصف . الغالبیة ا2012امرأة اعتقلن عدة أسابیع خالل احتجاجات  13رأسھا، وھي واحدة من مجموعة من 

یونیو/حزیران أو مطلع یولیو/تموز وبقین رھن االعتقال حتى منتصف أغسطس/آب عندما جرى إطالق سراحھن بموجب 
 عفو رئاسي.

 
، إن عناصر جھاز األمن والمخابرات الوطني اعتقلھا 2012یونیو/حزیران  24قالت أمیرة لـ ھیومن رایتس ووتش، في 

علیھن بالضرب، ونقلوھن إلى مكاتب جھاز األمن لالستجواب على مدى ساعات. بعد وشقیقاتھا في الخرطوم، واعتدوا 
بضعة أیام جاء بعض عناصر جھاز األمن إلى منزلھا واعتقلوھا مجدداً "على أساس نشاطي في المنطقة السكنیة التي 

 اتیر المیاه والكھرباء. أقطنھا"، والسبب، كما ھو واضح، ھو أنھا كانت تساعد الناس على االحتجاج على ارتفاع فو
 

رجالً مسلحاً یرتدون مالبس مدنیة حاصروا المنزل وألقوا القبض على كل من كان بداخلھ واقتادوھم  20قالت أمیرة إن نحو 
إلى مكاتب جھاز األمن بالخرطوم للتحقیق. "ھددوني باالغتصاب. ھددوني بخلع مالبسي واغتصابي أمام شقیقي". قالت: 

 من األشیاء األكثر إثارة لأللم والفزع".  "كانت تلك واحدة
 

قالت أمیرة إن سلطات جھاز األمن نقلتھا بعد ذلك إلى مكتب أمن آخر وجرى حبسھا في مرآب للسیارات للیلتین قبل نقلھا بعد 
 یوماً. 52ذلك إلى سجن أمدرمان، حیث احتجزت لمدة 

 
 2010، إذ تم اعتقالھا عدة مرات بین "قِِرفنا" حركةعضوة  نجالء سید أحمد،المصورة طال التھدید باالغتصاب 

عناصر من جھاز األمن  اعتقلعامة وعدد من االحتجاجات. ال نتخاباتاالعندما كانت بصدد توثیق  2012و
قالت آثار الحرب في جنوب كردفان من خالل تسجیل شھادات بالفیدیو.  كانت توثقوالمخابرات الوطني نجالء عندما 

عصبوا عینیھا واقتادوھا إلى مقر الجھاز، برات الوطني ن رایتس ووتش إن عناصر جھاز األمن والمخاھیومـ نجالء ل
: "طلبوا مني التعاون معھم بالتوقف عن التصویر ونشر ھذه الشھادات حیث اتھموھا بالتجسس على البالد. وقالت

: ائیة الدولیة. وأضافت نجالءللمحكمة الجنشبكة اإلنترنت]". كما أن سلطات جھاز األمن اتھمتھا بتقدیم أدلة  على[
أُغمي على نجالء في الیوم األخیر من اعتقالھا بسبب  64"عندما رفضت التعاون [مع الضابط] ھددني باالغتصاب".

ھبوط في ضغط الدم، األمر الذي استلزم نقلھا إلى المستشفى، وبعد فترة قصیرة قررت مغادرة البالد إلى أوغندا مع 
 أسرتھا. 

 
الوطني القبض على ھالة (اسم مستعار)، وھي ناشطة شابة من مدینة مخابرات من جھاز األمن وال عنصران لقىأ

قالت ھالة في مقابلة مع ھیومن . 2013، في مارس/آذار كادوقلي تعمل مع مجموعات النازحین النوبة في الخرطوم
واحتجزاھا في مكتب لمدة ثالثة أیام. ألمن، الذین كانا یرتدیان مالبس مدنیة، عصبا عینیھا َرجلي ارایتس ووتش إن 

وقالت: "قالوا لي إنني فقط امرأة من جبال النوبة وإنني ال أساوي أي شيء، وھددوني باالغتصاب، وكانوا یلمسون 
 تسّربسس لصالح المتمردین وكل جزء من جسدي". اتھم عناصر جھاز األمن ھالة خالل استجوابھا بأنھا تتج
على تعھد  وقعت فقط بعد أن –أیام  3معلومات لمنظمات أجنبیة. وقالت إن سلطات جھاز األمن أطلقت سراحھا بعد 

  65بالتوقف عن عملھا كناشطة.
 

بأنھن تعرضن للتھدید باالغتصاب. فالناشطة سمر  2013 تخالل احتجاجا اعتقلن يتأفاد عدد كبیر من النساء الال
المحتجین،  أحد إطالق النار من مسافة قصیرة على تصور في الخرطوم عندما كانت اعتقلت میرغني، وھي صیدلیة

                                                           
 . 2014مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش مع شادیة عبد المنعم، الخرطوم، نوفمبر/تشرین الثاني  63
http://girifna.com/blog-، وإفادتھا المسجلة، 2014نوفمبر/تشرین الثاني  22مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نجالء سید أحمد، كمباال،  64

girifna/7422 
 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  22رایتس ووتش مع ناشطة من كادوقلي (تم حجب االسم) في مصر، مقابلة أجرتھا ھیومن  65
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األشخاص ھیومن رایتس ووتش إن مجموعة من ـ تعرضت لضرب مبرح وتلقّت تھدیدات باالغتصاب. قالت سمر ل
بالقوة في مركبة كانوا یستقلونھا واعتدوا علیھا كانوا یرتدون مالبس مدنیة، وكانوا یتبعون للشرطة فیما یبدو، أدخلوھا 

 بالضرب ونقلوھا بعد ذلك إلى قسم الشرطة، حیث اتُھمت بالظھور كصحفیة. تعرضت سمر للمزید من الضرب في
قسم الشرطة، وقالت انھم انھالوا علیھا ضربا "في كل أجزاء جسدھا بالھراوات وأعقاب البنادق، ووجھوا إلیھا 

إساءات بذیئة"، بما في ذلك التھدید باالغتصاب. وعندما توّجھت والدة سمر إلى قسم الشرطة عثرت علیھا ملقاة على 
 ً  .األرض ورأسھا ینزف دما

 
اعات، ووجھت إلیھا السلطات تھم اإلخالل بالسالم العام والشغب وحیازة صور س 4سراح سمر بعد نحو  أطلق

سمر باإلخالل بالسالم وحكمت المحكمة علیھا بالغرامة أو السجن.  ، أدینتوفي نھایة األمرتھم أخرى. وفاضحة، 
الضرب لم تُكلل وبسبب عدم رفع السلطات الحصانة القانونیة، فإن محاوالت سمر لمقاضاة الذین اعتدوا علیھا ب

 66بالنجاح.
 

ھیومن رایتس ووتش إن أفراد الشرطة اعتدوا علیھا بالضرب ولمس بعض أجزاء ـ قالت الروائیة رانیا مأمون ل
. وقالت بمدینة ود مدني 2013خالل احتجاجات سبتمبر/أیلول  اعتقلت جسدھا وھددوھا باالغتصاب مّرتین عندما

كل أنواع الشتم والسباب  ليدث لھا: "سحبوني على األرض ووّجھوا ق حدیثھا عن تفاصیل ما حرانیا في سیا
  67وھددوني باالغتصاب الجماعي".

 
طالبة خالل احتجاجات ضد العنف في دارفور أمام البرلمان  لتتي وقعت في اآلونة األخیرة اعتقمن األحداث ال

ضباط جھاز األمن والمخابرات الوطني ھیومن رایتس ووتش إن ـ . قالت الطالبة ل2014بالخرطوم في یولیو/تموز 
، واقتادوھا اعتدوا علیھا وھددوھا. وقالت انھم سحبوھا من داخل حافلة عامة واعتدوا علیھا بالضرب إلى أن نزفت

: "اعتدوا علّي بالضرب واإلھانات اللفظیة. شتموني بأقذع األلفاظ قالتبعد ذلك إلى قسم شرطة أمدرمان الستجوابھا. 
اھرة." وعقب اعتقالھا بدأت تتلقّى مكالمات ورسائل ھاتفیة نصیة من ضباط في جھاز األمن ھددوھا ووصفوني بالع

 68.والقتل فیھا باالغتصاب
 

في قسم للشرطة بمدینة  حامیتانمن األمثلة على مثل ھذه االنتھاكات والمضایقات في شمال دارفور ما تعرضت لھ م
على خلفیة احتجاجھم على االنتخابات التي جرت في  ا اعتقلواطالب 20الفاشر، حیث كانتا بصدد الدفاع عن 

. وبحسب ما أفادت بھ إحداھما، فإن أفراداً في قسم الشرطة المذكور أدخلوھا في واحد من 2015أبریل/نیسان 
ً قالتالمكاتب وأغلقوا الباب وانھالوا علیھا صفعاً ووجھوا لھا إساءات لفظیة.  ، : "قالوا لي إنني ال أساوي شیئا

   69وھددوني بالتعلیق واالغتصاب والدوس علّي بأحذیتھم، كما وصفوني بأنني عاھرة."
 

 احتجاجات الطالبات
وصفت الطالبات الناشطات الالئي شاركن في مختلف االحتجاجات داخل حرم الجامعات أنماط المضایقات الجنسیة 

القوات لقمع  خالل الحمالت التي تقوم بھا ھذهي والسباب من جانب عناصر الشرطة وجھاز األمن والمخابرات الوطن
 االحتجاجات. 

 
وقالت طالبة في جامعة الخرطوم شاركت في كثیر من االحتجاجات: "أفراد جھاز األمن والشرطة كانوا یبقون لمدة 

ساعات أمام السكن الداخلي للطالبات داخل الحرم الجامعي، ویضایقون أي طالبة تدخل أو تخرج من السكن. ال 

                                                           
. أدانت 2015، ومقابلة ھاتفیة مع سمر میرغني، دیسمبر/كانون األول 2015نوفمبر/تشرین الثاني  7مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نبیل أدبي المحامي،  66

 . 1991قانون الجنائي السوداني لسنة من ال 69المحكمة سمر بمخالفة المادة 
، 2013سبتمبر/أیلول  30؛ رانیا مأمون، "یوم في الجحیم"، 2015مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رانیا مأمون، الخرطوم، نوفمبر/تشرین الثاني  67
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طالبة أخرى معروفة بنشاطھا في مجال الدفاع عن  قالتو 70حتى أن أردد األلفاظ التي كانوا یستخدمونھا". أستطیع
خالل حدیثھا عن الضرب واإلساءات التي تعرضت لھ وزمیالتھا على ید الشرطة خالل احتجاجات حقوق الطالبات 

إلى الشارع أمر ال یخص الفتیات، وإن الفتیات  : "قالوا لنا إننا فتیات وإن االحتجاج والخروج2012في العام 
 71ال یشاركن في االحتجاجات. نعتونا بالكثیر من األلفاظ السیئة وكانوا یعلقون تعلیقات جنسیة." حترماتالم

 
أن أفراد قوات الشرطة وجھاز األمن اعتدوا علیھن ناشطة طالبیة من مدینة كوستي، بوالیة النیل األبیض، وقالت 

. وقالت أیضاً: 2012ساءات اللفظیة خالل االحتجاجات التي أُطلق علیھا "السودان ینتفض" في بالضرب واإل
  72"وصفونا بالعاھرات، واعتقلوا كثیرات منا، بمن في ذلك شخصي."

 
خالل االحتجاجات الشعبیة أكدن أن ضباط جھاز األمن وّجھوا إلیھن رسائل تھدید  اعتقلني تكثیر من الطالبات الال

َسَحْر (اسم مستعار)، طالبة بجامعة الخرطوم وناشطة حقوقیة، عن تجربتھا  قالتسائل التواصل االجتماعي. عبر و
. كما ": "ھددوني باالعتقال واإلیذاء ألنھم، كما قالوا، یستطیعون ذلك إذا لم أعمل معھم2012في احتجاجات عام 

إنھا تلقّت رسائل تھدید على حسابھا في فیسبوك من  في مجموعة "التغییر اآلن"،ناشطة  ،قالت لمیاء (اسم مستعار)
 73كتبوا في واحدة منھا "سنغتصبك ونغتصب والدتك أمامك". ،أشخاص تشتبھ في أنھم من جھاز األمن

 
 التعدي على سمعة النساء

بین  المساواةھیومن رایتس ووتش إن حبسھن أدى إلى تعزیز أنماط سائدة من عدم ـ ل اعتقلني تقالت غالبیة النساء الال
 ناجتماعیة وأسریة وتبعات أخرى دائمة ال یواجھھا عادة زمالؤھن الناشطون الذیاً ضغوطالجنسین، وإنھن واجھن 

عائشة الكارب، التي تدیر منظمة في العاصمة الخرطوم تُعنى بالدفاع عن حقوق  قالتیتعرضون النتھاكات مماثلة. 
من جانب األسرة من مواصلة نشاطھن. عندما نتحدث عن  ویُمنعن المرأة، إن: "الناشطات قد یتعرضن لمضایقات

 حقوق المرأة، فإننا یجب أن ننظر عن كثب إلى األسرة، ألن األسر لھا تأثیر ھائل على النساء".
 

ء. ناشطات إن ضباط جھاز األمن یتعمدون تشویھ سمعتھن أو یھددوھن بتشویھ سمعتھن أمام األسر واألصدقاقالت 
بسبب مشاركتھا في أیام من االحتجاز  3على سبیل المثال، قالت ناشطة اجتماعیة إنھا عقب إطالق سراحھا بعد 

یتعاطون المخدرات والخمور وإنھا بذلك  ااعتقلوھا قالوا لوالدھا إنھا تتابع شباب نإن ضباط جھاز األمن الذی احتجاج،
المشاركة في التوقف عن تھا أسرتھا على وقف نشاطھا وستشّوه سمعتھا وسمعة األسرة. ونتیجة لذلك، أجبر

 االحتجاجات أو مقابلة زمالئھا. 
 

اعتقد أن تكتیكات جھاز األمن باتت تستھدف اآلن األسر أكثر من للنساء [...] إنھم یدركون أننا نعیش في : "قالت
  74یاع لما تراه األسر حفاظاً على السمعة."ستقاللیة، وأننا ال نزال ملزمین باالنصالبابعد مجتمع ال تتمتع فیھ النساء 

ھیومن رایتس ووتش إنھا تلقّت الكثیر من التھدیدات ـ ل مجموعة النوبة الِعرقیةمن حدر نوقالت طالبة بجامعة النیلین ت
فیسبوك لوقف نشاطاتھا ضد الحرب في جنوب كردفان. قالت إن مسؤولین في  علىھا على ھاتفھا النقال وفي حساب

وكانت  واتھموھا بالردّة. مثلیة نھاإوقالوا لھا  2013من والمخابرات الوطني اتصلوا بأسرتھا مطلع العام جھاز األ
في حدیثھا حول ما جرى  ةالنتیجة أن شقیقھا اعتدى علیھا بالضرب وحبسھا داخل المنزل لمدة شھور. وقالت الناشط

د في حاجة إلى اعتقالنا، ألن أفراد األسرة یمكن أن یقوموا لھا: "جھاز األمن بات یالحقنا داخل منازلنا. بل أنھ لم یع
 75بھذا العمل نیابة عنھم".
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من جھاز األمن والمخابرات  اإن ضباطقالت . 2012الناشطة رشیدة شمس الدین لفترة تجاوزت الشھرین في  اعتقلت
 العام" الوطني "جّروا قمیصھا وغطاء رأسھا وقام أحدھم بصفعھا قبل أن ینھالوا علیھا ضرباً بالھراوات في الشارع

رشیدة إلى مكاتب جھاز األمن، حیث وجدت عدداً من  اقتیدت .2012عند اعتقالھا من مقھى بمدینة الخرطوم في 
على مدى عدة ساعات حول دورھا في االحتجاجات، وفي وقت الحق  ت لالستجوابتعرضالناشطات قید االحتجاز. 

أیام قبل نقلھا إلى زنزانة مكتظة  10نقلوھا إلى سجن النساء بأمدرمان، حیث بقیت في الحبس االنفرادي لمدة 
 بالمعتقالت. 

 
كان مراقَباً لمدة أیام  إن "منزل أسرتھاأیضاً  اعتقالھا، وقالت نقالت رشیدة إنھا شعرت باآلثار االجتماعیة المترتبة ع

نھا واجھت الكثیر من الضغوط من أسرتھا لكي تقطع عالقاتھا مع الناشطات وتتوقف عن إ، وعقب إطالق سراحھا
حرج االجتماعي المتعلق باحتجازھا في تھا كانت تشعر بقلق بالغ تجاه الالمشاركة في الفعالیات. قالت كذلك إن أسر

غادرة لمجھاز األمن، اضطرت رشیدة عناصر الضغوط والمضایقات المستمرة والتھدیدات من إزاء  76المعتقل.
 السودان لعدة شھور. 

 
اعتقلت سلطات جھاز األمن والمخابرات الوطني الناشطة االجتماعیة رانیا سعید عدة مرات في أكتوبر/تشرین األول 

رانیا، وھي من منطقة المحس قالت من المعلومات أدناه).  ابسبب نشاطھا ضد تشیید السدود (أنظر مزید 2014
بأن "أخالقیاتھا سیئة" بالوالیة الشمالیة، إن جھاز األمن بدأ االتصال بأفراد في أسرتھا مباشرة عقب اعتقالھا وأبلغھم 

د ادرة البال: "بدأت أواجھ ضغوطاً متزایدة من أسرتي، وطلبوا مني مغقالتوأنھا تقضي وقتھا مع "أشخاص سیئین". 
 77السمعة."من تشویھ ألنھم باتوا یخشون 

 
خالل  2012یولیو/تموز  17في  ، التي اعتقلھا جھاز األمن والمخابرات الوطنيوقالت الصحفیة رشان توفیق أوشي

بالتقاط صور لھا في "أوضاع  ا، إن ضباط جھاز األمن ھددوھاحتجاج للمطالبة بإطالق سراح صحفیین معتقلین
ندما حضر أفراد من أسرتھا الصطحابھا عند إطالق سراحھا قالوا لھم "قصص سیئة" حول حیاتھا محرجة"، وع

: "اعتقد أن جھاز األمن یستخدم كل ما في وسعھ لتھدیدنا. انھم یستخدمون التقالید االجتماعیة قالت رشانالشخصیة. 
 78عني". لفقةقصص مللحد من قدرتنا على العمل والحركة. ولھذا السبب حاولوا إبالغ أسرتي ب

 
 التعسفي حتجازلضرب واالا

ھیومن رایتس ووتش تعرضھن لشتى  قابلتھن أكدت غالبیة الناشطات والمدافعات عن حقوق اإلنسان الالئي
االنتھاكات باإلضافة إلى العنف الجنسي واالعتداءات أعاله التي تستھدف الناشطات لكونھن نساء. من ضمن ھذه 

واالعتقال واالحتجاز التعسفي، خالل االحتجاجات وبصورة تدل على االستھداف. وتوضح ضرب االنتھاكات ال
 النماذج أدناه أن النساء، وزمالءھن الرجال أیضاً، یواجھون ھذه االنتھاكات. 

 
 خالل االحتجاجات 

إال ، 2013و 2012و 2011 الواسعة فيالشعبیة حتجاجات االرغم أن أسوأ أشكال االعتداءات بالضرب وقعت خالل 
األصغر حجماً واالعتصامات والمظاھرات احتجاجاً على جات جااالحت ن السلطات قامت أیضاً بفض عشراتأ

واعتقلت نساء واستخدمت قوة مفرطة في فضھا. تعرضت كثیر من النساء، من كل األعمار،  ،مختلف القضایا
 لقوا مصرعھم على ید قوات الحكومة نإلصابات خالل حمالت القمع، كما أن ھنالك نساء وفتیات ضمن القتلى الذی

  2013.79خالل احتجاجات سبتمبر/أیلول 
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الخمسینات من عمرھا تعمل في مجال الدفاع عن على ناشطة في ، 2012اعتدت قوات الشرطة، في یونیو/حزیران 
ھیومن رایتس ووتش إنھا تعرضت لضرب مبرح ـ بناء السالم. قالت ھذه الناشطة لتُعنى بوتدیر منظمة  حقوق المرأة

 : "ھاجمني ضابط شرطة وكانت معي والدةقالتعندما كانت تبحث عن ابنھا، الطالب الجامعي، خالل االحتجاجات. و
طالب آخر. [...] اعتدت علّي الشرطة بضربة في الرأس تسببت في نزیف غطى وجھي تماماً." نقلت الناشطة إلى 

 80العالج وبقیت طریحة الفراش ألسابیع." المستشفى لتلقي
 

مدینة ود مدني، في ، ب2013یلول سبتمبر/أ 23شقیقھا وشقیقتھا في  اعتقلت مع وصفت الروائیة رانیا مأمون، التي
بصورة مستمرة ، كیف أن عناصر قوات جھاز األمن "حاصروھا مثل الذباب" واعتدوا علیھا بالضرب والیة الجزیرة

إلى أن أصبحت غیر قادرة على "حساب الضربات"، األمر الذي تسبب في إصابتھا بكدمات وإصابات أخرى على 
الضرب من الشرطة (انظر ي بوفي الخرطوم بحري تعرضت سمر میرغني العتداء وحش 81وجھھا وجسدھا.

ً أعاله)، وعثرت علیھا والدتھا ملقاة على األرض و  .رأسھا ینزف دما
 

، 2012تعرضت كثیر من النساء الالئي شاركن في االحتجاجات لالعتقال التعسفي لفترات طویلة. ففي یونیو/حزیران 
 أطلق، وبدون أن توّجھ إلى أي منھن تھمةامرأة لعدة أسابیع في سجن أمدرمان للنساء  12اعتقلت السلطات أكثر من 

الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة رشیدة  اعتقلت 82سراح غالبیتھن منتصف أغسطس/آب بموجب عفو رئاسي.
احتجاز  2013یوماً. وتم خالل الحمالت األمنیة في سبتمبر/أیلول  65شمس الدین (انظر أعاله) لفترة طویلة امتدت 

     83مئات األشخاص، بمن في ذلك عدد كبیر من النساء، لفترات وصلت في بعض الحاالت إلى أسبوع.
 

ات ضمن من تم اعتقالھم خالل التغطیة الصحفیة لالحتجاجات. إذ ألقت سلطات األمن كان ھنالك عدد من الصحفی
من داخل سیارتھا ومعھا صحفیة أخرى خالل محاولتھما تغطیة القبض على الناشطة الشبابیة والصحفیة مھا السنوسي 

تش إن ضباط جھاز ھیومن رایتس ووـ . قالت مھا ل2012أحداث احتجاجات "السودان ینتفض" في یونیو/حزیران 
األمن والمخابرات الوطني استجوبوھا على مدى عدة ساعات حول نشاطھا وحول المجموعات الشبابیة وھددوھا بأنھا 

قد "ال ترى الشمس مرة أخرى"، فضالً عن اإلساءات اللفظة التي وجھوھا لھا. قالت مھا أیضاً إن مجموعة من 
وفتشوا غرفتھا وصادروا ھواتف ساء نفس الیوم وھددوا أفراد أسرتھا عناصر األمن المسلحین داھموا منزل أسرتھا م

وأجھزة كمبیوتر. أحتجز جھاز األمن مھا مرة أخرى لعدة ساعات خضعت خاللھا لالستجواب وأبلغوھا بأن تحضر 
 عقب االعتقاالت التي تعرضت لھا. 2012غادرت مھا السودان في  84أیام. 3لمكاتب الجھاز یومیاً لمدة 

 
أمل  ، الصحفیة والمدافعة الحقوقیة البارزة2013اعتقل عناصر جھاز األمن والمخابرات الوطني، في سبتمبر/أیلول 

ھیومن رایتس ـ لأمل وقالت  85تقوم بتغطیة صحفیة لتشییع واحد من قتلى االحتجاجات.خلیفة ھباني، عندما كانت 
حدیثھا كاتب الجھاز الستجوابھا. وقالت في معرض ووتش إن عناصر جھاز األمن عصبوا عینیھا واقتادوھا إلى م

تبدو علیھم آثار ضرب مبرح". في وقت  تعن تفاصیل ما حدث: "كان ھنالك عدد كبیر من المعتقلین الشباب، وكان
 ، وھو التاریخ الذي أُطلق فیھاألول أكتوبر/تشرین 6حتى  تأمل إلى سجن النساء بأمدرمان، حیث احتجز تالحق نقل
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with-annual-award-for-women-s-human 
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كانت أمل قد تعرضت لالعتقال عدة توجھ السلطات أي تھمة ألي منھن. معتقالت أخریات بدون أن  سراحھا مع
   86مرات في وقت سابق خالل عدد من االحتجاجات، وشاركت في تأـسیس مجموعة "ال لقھر النساء".

 
في إحیاء الذكرى  2014في سبتمبر/أیلول لساعات أو أیام  عشرات النساءاعتقل جھاز األمن والمخابرات الوطني 
قالت امرأة كانت وسط مجموعة من الناشطین الشباب عندما تم  2013.87السنویة لقتلى احتجاجات سبتمبر/أیلول 

ن إ ،2013اعتقالھم خالل عملھم في تحضیر منشورات في منطقة وسط الخرطوم إلحیاء ذكرى قتلى احتجاجات عام 
وأوضحت أنھا أُجبرت على القیام والجلوس بصورة متكررة، ضباط جھاز األمن استجوبوھا لمدة أربعة ساعات. 

ر الھواء داخل عینیھا إلجبارھا على الحدیث، واضطرت لتلقّي الرعایة  رشوا وقالت إن عناصر جھاز األمن معّطِ
 أیام.  10الطبیة عقب إطالق سراحھا بعد 

 
أنني أنتمي لقبیلة . وعندما علموا "فتحوا صفحتي تطبیق واتساب وفیسبوك في ھاتفي النقال 

[سكان مناطق غرب السودان،  الجعلیین، وھي قبیلة الرئیس، اتھموني بأنني اختلط مع الغّراب
مثل دارفور]. واتھموني بأنني قائدة في مجموعة قِِرفنا الشبابیة، كما ھددوني بأنني من المحتمل 

    88أال أخرج من الحبس."
 

تعدیالً على القانون الجنائي زاد بموجبھ العقوبات المفروضة  2016لثاني أجرى البرلمان السوداني في ینایر/كانون ا
وھدد بعض المسؤولین باستخدام ھذا  89سنوات. 5شھور إلى  6بإلحاق األضرار من خالل الشغب من  یُدانوا على من

التعدیل ضد النساء الالئي یتم اعتقالھن بسبب المشاركة في المظاھرات الصغیرة في الخرطوم ضد العنف في دارفور 
. كانت امرأتان على األقل قد 2013وللمطالبة بالعدالة للضحایا الذین لقوا مصرعھم في احتجاجات سبتمبر/أیلول 

اعتادوا توجیھ اإلساءات للنساء ووصفھن  نة ضباط جھاز األمن والمخابرات الوطني، الذیتعرضتا للضرب بواسط
 90بالعاھرات.

 
 الناشطات الالئي یعملن مع المجموعات المتأثرة بالنزاع

مجال ھذا البحث، لكن باحثي ھیومن االنتھاكات التي ترتكبھا الحكومة بحق الناشطات في مناطق النزاع تتجاوز 
وقفوا على كثیر من الحاالت التي تم فیھا اعتقال ناشطات ومدافعات عن حقوق اإلنسان یعملن مع رایتس ووتش 

الناشطات یدعمن  والمخابرات أنمسؤولو جھاز األمن  زعمالمجموعات المتأثرة بالنزاع. وفي كثیر من الحاالت ی
 المعارضة أو المجموعات المسلحة.

 
، 2012مارس/آذار  15ل الناشطة والمعلّمة المعروفة جلیلة خمیس كوكو في النموذج األبرز في ھذا السیاق ھو اعتقا

حدرة من مناطق جبال النوبة وكانت تعمل في تقدیم المساعدات اإلنسانیة للمجموعات النازحة. القى عناصر جھاز نالم
 91.نصفشھر وأ 4نحو في الحبس االنفرادي  تمنزلھا ووضع فياألمن والمخابرات الوطني القبض على جلیلة 

بواسطة مجموعة من عناصر جھاز  2012مارس/آذار  15من فجر یوم  2منزلھا حوالي الساعة  نجلیلة م اعتُقلت

                                                           
 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أمل ھباني، الخرطوم، دیسمبر/كانون األول  86
 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  27مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نجاة بشرى، أمدرمان،  87
 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  5ایتس ووتش مع (تم حجب االسم)، الخرطوم، مقابلة ھیومن ر 88
 :انظر 89

“Sudan MPs Approve Harsher Penalties for Rioting,” AFP, January 20, 2016 http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-
3409097/Sudan-MPs-approve-harsher-penalties-rioting.html. 

 ؛ انظر أیضاً:2016فبرایر/شباط  61مراسلة بین ھیومن رایتس ووتش مع مشارك (تم حجب االسم)، الخرطوم،  90
African Center for Justice and Peace Studies news statement, February 10, 2016, at http://www.acjps.org/protestors-calling-for-

justice-for-victims-of-2013-protest-killings-beaten-and-detained-by-sudans-security-agency-in-khartoum/  
 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Jalila_Khamis_Kokoللمزید من المعلومات الشخصیة، أنظر  91

http://www.acjps.org/protestors-calling-for-justice-for-victims-of-2013-protest-killings-beaten-and-detained-by-sudans-security-agency-in-khartoum/
http://www.acjps.org/protestors-calling-for-justice-for-victims-of-2013-protest-killings-beaten-and-detained-by-sudans-security-agency-in-khartoum/
http://www.acjps.org/protestors-calling-for-justice-for-victims-of-2013-protest-killings-beaten-and-detained-by-sudans-security-agency-in-khartoum/
http://www.acjps.org/protestors-calling-for-justice-for-victims-of-2013-protest-killings-beaten-and-detained-by-sudans-security-agency-in-khartoum/
http://www.acjps.org/protestors-calling-for-justice-for-victims-of-2013-protest-killings-beaten-and-detained-by-sudans-security-agency-in-khartoum/
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حادثة االعتقال: "كنت ارتدي مالبس النوم فقط، ومنعوني حتى من األمن والمخابرات الوطني، وتقول في حدیثھا عن 
 ساعات".  4غرفة تركوني فیھا نحو  إلى ا یدّي واقتادونيارتداء الثوب، وقاموا بعد ذلك بعصب عینّي وقیّدو

 
إلى سجن النساء بأمدرمان بعد االستجواب األّولي،  نقلتھاھیومن رایتس ووتش إن سلطات جھاز األمن ـ قالت جلیلة ل

ولم یسمحوا ألحد بزیارتھا، كما لم یسمحوا لھا باالستعانة بمحام. سمحت لھا سلطات األمن بأول زیارة من أسرتھا بعد 
ھا یوماً من اعتقالھا. وأبلغ جھاز األمن والمخابرات الوطني زوجھا بأنھا قید االعتقال بسبب نشاطھا وعضویت 56

محتَجزة في ھیومن رایتس ووتش: "ظللت ـ شمال. قالت جلیلة أیضاً ل-المفترضة في الحركة الشعبیة لتحریر السودان
ساعات  6مرات، وكان التحقیق في كل مرة یستغرق نحو  8یوماً، وحققوا معي  18شھور و 4لمدة  الحبس االنفرادي

 ذات األسئلة".كررون ، وكانوا یداخل غرفة باردة للغایة أو درجة الحرارة فیھا مرتفعة
 

ب علیھا باإلعدام في حال اإلدانة. وّجھت السلطات لجلیلة خمیس تھمة ارتكاب جرائم ضد الدولة، وھي تھمة یُعاقَ 
لھا مجدداً. وعقب إطالق سراحھا، في  األمر، لكنھا تخشى أن توجھفي نھایة  اسقطتوأفادت جلیلة بأن غالبیة التھم 

المزایا المتعلقة بعملھا، وشعرت  ، لم یُسمح لھا باستئناف عملھا كمعلّمة أو المطالبة ببعض2013ي ینایر/كانون الثان
بضغوط إلجبارھا على وقف نشاطھا. أشارت كذلك إلى أن جھاز األمن طلب من زوجھا أن یمنعھا من الخروج ألنھا 

"اتصل مسؤولون في یضاً في ھذا الجانب: تشارك في فعالیات عامة مثل االجتماعات أو الندوات السیاسیة، وقالت أ
    92تمنعني من الخروج". وطلبوا منھا أني شقیقتجھاز األمن ب

 
 2012تعرضت الناشطات الالئي یعملن مع المجموعات المتأثرة بالنزاع لالستھداف واالنتھاكات. ففي فبرایر/شباط 

كان مسلحاً ویرتدي زیاً رسمیاً، منزل داھمت مجموعة من عناصر جھاز األمن والمخابرات الوطني، بعضھم 
الناشطة الشابة أمل (اسم مستعار)، التي كانت تعمل في توثیق أوضاع النازحین من مناطق جبال النوبة. وقالت أمل، 

منزلھا وأخذوا جھاز  فتشوا إن عناصر جھاز األمن ،ھیومن رایتس ووتشـ حدر أصالً من شمال السودان، لنالتي ت
وھاتفھا وبعض الكتب والوثائق وطلبوا مھا أن تحضر لمكاتب الجھاز في الیوم التالي. قالت أمل  حاسوبھا المحمول

ساعة تعرضت خاللھا للمضایقات والتھدید، واتُھمت  12إنھا خضعت الستجواب بواسطة سلطات األمن استمر لنحو 
في الیوم التالي. وفي ظل مخاطر  ، وفي وقت الحق أطلقت سلطات جھاز األمن سراحھا على أن تعود مجدداً بالتجسس

  93التعرض لالنتھاكات والمضایقات مجدداً اضطرت أمل لمغادرة السودان.
 

 ناشطات یعلمن في مجاالت أخرى
اجتماعیة وسیاسیة مجاالت أخرى تعرض عدد كبیر من الناشطات لالستھداف باالعتقال واالحتجاز بسبب عملھن في 

ھاز األمن والمخابرات الوطني الناشطات والناشطین فعلى سبیل المثال، استھدف جمجاالت متعلقة بحقوق اإلنسان. و
ان، وھي مشاریع مثیرة للجدل ألنھا تتسبب في غمر القرى بالمیاه المعارضین لمشاریع تشیید السدود في شمال السود

 94ونزوح آالف السكان، مثلما حدث من قبل في السودان.
 

الناشطة االجتماعیة رانیا سعید  2014أكتوبر/تشرین األول  7ابرات الوطني في اعتقلت سلطات جھاز األمن والمخ
ھیومن ـ ضة لمشروع تشیید سد مثیر للجدل بشمال السودان. وقالت رانیا لعندما كانت تقوم بطباعة بیانات معارِ 

اخل مكتب رایتس ووتش إن عناصر جھاز األمن اعتقلوھا في منطقة وسط الخرطوم واحتجزوھا لعدة ساعات د
 بالضرب واستجوبوھا بشأن صلتھا براشد عباش، الناشط البارز في الحركة االحتجاجیة على تشییدواعتدوا علیھا 

 95السدود، وكان راشد في ذلك الحین قید االعتقال.

                                                           
 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جلیلة خمیس كوكو، الخرطوم، دیسمبر/كانون األول  92
 . 2015، مراسالت بالبرید اإللكتروني، نوفمبر/تشرین الثاني 2012ناشطة (تم حجب االسم)، مایو/أیار مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  93
 :انظر 94

Al-Monitor, “Sudan Nile Dam Threatens Nubian Villages,” http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/05/sudan-kajbar-dam-
nubians.html; “Sudan’s anti-dam movement fights the flooding of Nubian culture,” December 12, 2014, 

.culture-nubian-of-flooding-the-fights-movement-dam-anti-http://www.theguardian.com/world/2014/dec/12/sudans 
 :انظر 95
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اعتدوا علّي  ،سراحي بعد ساعات طویلة من التحقیق أطلققالت رانیا في حدیثھا إلى باحثي ھیومن رایتس ووتش: "
خاللھا بالضرب على ظھري، وأجبروني على الوقوف لمدة ساعات". وقالت أیضاً إنھا تعرضت لالعتقال 

إلى القاھرة، حیث  2014واالستجواب عدة مرات بعد ذلك إلى أن اضطرت لمغادرة البالد في دیسمبر/كانون األول 
  96وعادت رانیا في وقت الحق إلى السودان. بدأت العالج الطبي من آثار إصابات الظھر التي تعرضت لھا،

 
ألقت السلطات القبض مرتین على المعلّمة آمنة محمد، الناشطة في مساعي وجھود الحصول وفي والیة نھر النیل  

. اعتقلت آمنة 2010على تعویضات للمناصیر الذین اضطروا للنزوح من مناطقھم نتیجة لتشیید سد مروي في العام 
عقب حدیث أدلت بھ  2013في خالل اعتصام، واعتقلت للمرة الثانیة  2011نوفمبر/تشرین الثاني لفترة قصیرة في 

تجاه النزوح القسري للمجموعات السكانیة  خاللھ بالمحاسبة على رد فعل الحكومةمن لمحطة إذاعة محلیة طالبت 
ساعات قبل إطالق  6استجوبتھا لمدة ن السلطات إقالت آمنة ة من جراء غمر أراضیھم بالمیاه. التي تقطن في المنطق

   97سراحھا.
 

 –ن أیضاً بسبب أحادیث أدلوا بھا أو مقاالت كتبوھا حول قضایا حساسة، بما في ذلك العنف الجنسي والناشط استھدف
مثلما ھو الحال في اعتقال الناشطة التي تحدثت حول المضایقات الجنسیة واالعتداءات في حافالت المدارس 

 98لنقل التالمیذ.المستخدمة 
 

سالفة سیف الدین محمد  تاعتقل ناشطة بسبب حدیث شكت فیھ من العنصریة. إذ ، استھدفتفي واحدة من الحاالت
سعد، الطالبة بجامعة الخرطوم، والتي تعمل ضمن فریق مبادرة "شارع الحوادث"، وھي مبادرة تھدف إلى مساعدة 

 أصبحنشرت موضوعاً لحادثة سلوك عنصري تعرضت لھ.  ، بعد أن99الناس في الحصول على الرعایة الصحیة
في  ة، مثار نقاش وجدل على شبكة اإلنترنت بشأن العنصری2015أبریل/نیسان  30الموضوع المنشور، بتاریخ 

 السودان، وصادف ذلك احتجاجات لطالب دارفور في عدد من الجامعات.
  

األمن القوا القبض علیھا بالقرب من منزلھا وعصبوا عینیھا ھیومن رایتس ووتش إن عددا من رجال ـ وقالت سالفة ل
لساعات حول عملھا اإلنساني والتعلیقات التي كتبتھا على فیسبوك.  استجوبت واقتادوھا إلى مكاتب جھاز األمن، حیث

 قالت إن واحدا من ضباط جھاز األمن كان شرساً بصورة غیر عادیة ووجھ إلیھا إھانات وصفعھا واعتدى علیھا
. وقالت خالل حدیثھا حول ما حدث: "في تلك المرحلة بدأت شعرھا مستخدما شفرة حالقةتسریحة بالضرب وقص 

 100أرتجف وأبكى، وشعرت بأنني على وشك أن أفقد الوعي".
 

ن منزلھا مایو/أیار عندما داھم عناصر األم 17سراح سالفة لكن سلطات جھاز األمن اعتقلتھا مجدداً في  أطلق
لفترة وجیزة. غادرت سالفة السودان بعد تلك الحادثة بوقت قصیر. تلقت سالفة وأعضاء آخرین في واحتجزوھا 

مبادرة "شارع الحوادث" رسائل تھدید عبر وسائل التواصل االجتماعي وعبر الھاتف أیضاً، واتُھمت بنشر أخبار 
 كاذبة فیما یتعلق بحادثة اعتقالھا. 

 

                                                           
International Rivers, “Take Action for Illegally Detained Dam Fighter in Sudan,” November 20, 2014, 
https://www.internationalrivers.org/resources/take-action-for-illegally-detained-dam-fighter-in-sudan-8446.    

 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رانیا سعید، مصر، دیسمبر/كانون األول  96
 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع آمنة محمد، أكتوبر/تشرین األول  97
 :انظر 98

Amnesty International, “Sudan: Activists Whereabouts Unknown,” May 29, 2015, 
https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/1759/2015/en/ 
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Patinkin, Jason, “For Sudan’s uninsured, a dose of Facebook is the cure,” May 28, 2015, Christian Science Monitor, 
http://www.csmonitor.com/World/Africa/2015/0528/For-Sudan-s-uninsured-a-dose-of-Facebook-is-the-cure 

 . 2015مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سالفة سیف الدین محمد سعد، مایو/أیار  100
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اعتقلت سلطات جھاز األمن عدداً من الناشطین المعروفین، وجاء اعتقال ھؤالء في أوقات حساسة من الناحیة 
 السیاسیة، ویبدو أن اعتقالھم كان بسبب صیتھم كناشطین معروفین. 

 
سلطات جھاز األمن نجالء أحمد المحامیة، المعروفة بعملھا في مجال حقوق ، استجوبت 2012في أبریل/نیسان 

أعقبت المواجھات المسلحة بین السودان ھا یومیاً لمدة ثالثة أیام. جاء االستدعاء خالل موجة قمع تإلنسان، واستدعا
وكان االستجواب حول تسلّمھا كتاباً حول إصالح القانون  101وجمھوریة جنوب السودان في حقول النفط بھجلیج.

الحقوقیة التي تتخذ من العاصمة البریطانیة لندن  نشرتھ منظمة "ریدریس" DHLالجنائي عبر شركة "دي اتش ال" 
حول عالقتھا بمنظمات دولیة تعمل في مجال حقوق اإلنسان. قالت نجالء أن ضباط جھاز  استجوبتمقراً لھا، كما 

وترویج شائعات األمن ھددوا بشطب اسمھا من سجل المحامین المرخص لھم في السودان، كما ھددوھا باالعتقال 
ووثائق تتعلق بعملھا حاسوب محمول وصادروا أجھزة نجالء  مكتبأیضاً سمعتھا. داھم عناصر األمن سیئة لتشویھ 

من تلك  كمحامیة. وبسبب المضایقات المتكررة والتھدیدات، اضطرت نجالء لمغادرة السودان بعد وقت قصیر
 102.الحادثة

 
في لمخابرات الوطني محامیة معروفة بنشاطھا في والیة سنار، على سبیل المثال، استدعى مسؤولو جھاز األمن وا

ـ قالت الناشطة ل مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان ومجاالت أخرى مثل االستشارات الخاصة بالدستور الجدید للسودان.
 25ھیومن رایتس ووتش إن عناصر من جھاز األمن والمخابرات الوطني ألقوا القبض علیھا من المحكمة صباح یوم 

الناشطة بشأن طبیعة القضایا التي  استجوبتاالحتجاجات الشعبیة.  ةفي وقت اتسعت فیھ دائر 2013 سبتمبر/أیلول
الخاص الحاسوب المحمول تفتیش مكتبھا ومصادرة تترافع فیھا وحول انتمائھا السیاسي، وجرى في وقت الحق 

 103بھا.
 

فترة االنتخابات، على كثیر من  خالل 2015في أبریل/نیسان القبض، ألقى جھاز األمن والمخابرات الوطني 
من أبرز األحداث التي وقعت خالل تلك الفترة اختطاف الدكتورة  104الناشطات الالئي كن یؤیدن مقاطعة االنتخابات.

ساندرا كدودة، الناشطة الحقوقیة المعروفة وابنة الزعیم الشیوعي الراحل فاروق كدودة، بواسطة عناصر من جھاز 
وكانت وسائل إعالم قد أوردت أن أشخاصاً، اتضح فیما بعد إنھم عناصر من جھاز األمن ني. األمن والمخابرات الوط

والمخابرات الوطني، قد ألقوا القبض على ساندرا عندما كانت تقود سیارتھا في طریقھا لحضور فعالیة في المقر 
ي مكان غیر معلوم قبل أن یطلقوا أیام ف 3لحزب األمة القومي بمدینة أمدرمان، واحتجزوھا بعد ذلك لمدة  يالرئیس

 105آثار ضرب على كتفھا.وأبریل/نیسان، وقد بدت علیھا إصابات  15حھا بمكان عام في سرا
 

إلقاء القبض على ساندرا، لكنھ طلب منھا الحضور إلى مقره نفى جھاز األمن والمخابرات الوطني مسؤولیتھ عن 
بتشویھ سمعتھ ونشر أخبار كاذبة، وجرى التحقیق مع أفراد أسرتھا جھاز األمن بعد ذلك اتھمھا یومیاً للتحقیق. 

  106بعضھم، كما فرض جھاز األمن رقابة على تغطیة الصحف للحادثة. اعتقلوأصدقائھا و

                                                           
، 2012مایو/أیار  17بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "تصاعد القمع في السودان عقب أحداث العنف في المناطق الحدودیة،  101

https://www.hrw.org/ar/news/2012/05/17/246368 
عندما  2011. وكان عناصر جھاز األمن قد اعتلقوا نجالء في أبریل/نیسان 2015مقابالت ھیومن رایتس ووتش عبر البرید اإللكتروني مع نجالء أحمد،  102

 كانت بصدد توزیع مواد غذائیة لمجموعات سكانیة من جنوب السودان. 
 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  8السم)، مقابلة ھاتفیة مع الناشطة (تم حجب ا 103
، 2015أبریل/نیسان  28بیان صحفي لـھیومن رایتس ووتش، "السودان: تصاعد عملیات االحتجاز، واالعتداء بالضرب یصحب االنتخابات،  104

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/30/269808 
 :انظر 105

“Missing female Sudanese rights activist found beaten in the street,” Sudan Tribune, April 15, 2015, 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article54626;  African Centre for Justice and Peace Studies, “Urgent Safety Concern for 
Activist Sandra Kadouda Kidnapped in Sudan,” April 13, 2015, http://www.acjps.org/urgent-safety-concern-for-activist-sandra-
kodouda-kidnapped-in-sudan/.   

، 2015أبریل/نیسان  28النتخابات، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "السودان: تصاعد عملیات االحتجاز، واالعتداء بالضرب یصحب ا 106
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/30/269808:انظر أیضا ، 
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 القیود المفروضة على منظمات المجتمع المدني النسائیة
ال سیما جھاز األمن والمخابرات الوطني ومفوضیة  –(انظر الخلفیة)، فإن السلطات السودانیة كما ذكرنا سابقا، 

بصورة روتینیة قیوداً على منظمات المجمع المدني المستقلة من خالل استخدام تكتیكات  فرضت –ة اإلنسانیالشؤون 
ت من عمل . ھذه التصرفات حدّ والتدخل في العمل ومضایقة العاملینمثل اإلغالق ورفض التسجیل أو تأخیره 

 منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات المعنیة بحقوق النساء وغیرھا. 
 

 اإلغالق ورفض التسجیل
مركز سالمة لدراسات ومصادر المرأة، وھو مركز مقره في الخرطوم  2014یونیو/حزیران  24أغلقت السلطات في 

 صادرت المركز وأصدرت قراراً بإغالقھ. وفي وقت الحق یلرة العدل تسجویُعنى بحقوق وتعلیم النساء. وألغت وزا
ا في مزاد علني بدون استشارة العاملین. لم تعلن السلطات أسباب قرارھا بإغالقھ، لكن السلطات ممتلكاتھ وباعتھ

فیما یلي: ن ھنالك عدة عوامل وراء قرار اإلغالق لخصتھا إھیومن رایتس ووتش ـ مدیرتھ، فھیمة ھاشم، قالت ل
شاركتھا في "وقفة الملیار مساھمتھا في تقریر حول العنف الجنسي أعدتھ مبادرة النساء الفائزات بجائزة نوبل، وم

 107لترقیة وتعزیز حقوق النساء، وحضورھا لمؤتمرات دولیة.شخص" 
 

دید التسجیل التي تقدمت ھنالك أیضاً منظمات أفادت بأنھا لم تتسلم تعلیمات باإلغالق لكن السلطات تجاھلت طلبات تج
بھا، ویفترض مسؤولون في ھذا المنظمات إن سبب تجاھل طلبات تجدید تسجیلھا ھو طبیعة عملھا. ففي الخرطوم 

من مناطق صغیرة تعمل وسط مجموعات النساء النازحات أجبرت السلطات "منظمة التنمیة والتعایش"، وھي منظمة 
من  3وبعد نحو عام من اعتقال مسؤولي جھاز األمن لمدیرھا ، 2013النزاع، على اإلغالق في أغسطس/آب 

موظفیھا، ورفضت السلطات تجدید تسجیلھا، وقال مدیرھا السابق: "قالوا إننا خالفنا قوانین المنظمات غیر الحكومیة 
    108وإننا یمكن أن نعمل في مجال التنمیة فقط ولیس الحقوق".

 
منظمة تعمل في مجال تقدیم الخدمات النفسیة للنساء بأن عملھا یجب أن  مؤسسةأما في دارفور، فإن السلطات أبلغت 

یرّكز فحسب على "قضایا التنمیة، مثل المشاریع الصغیرة للنساء لمساعدتھن على بدء أعمال تجاریة صغیرة"، كما 
كشرط  طلبت السلطات أیضاً أن یكون ھناك أعضاء من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مجلس إدارة المنظمة

ورفضت السلطات من للمنظمة، "رفضت إضافة أشخاص : تقول المدیرة السابقة للمنظمةفي ھذا السیاق للتسجیل. و
وقالت طبیبة بمدینة الفاشر إنھا مّرت بنفس التجربة عندما حاولت تسجیل منظمة  109.جانبھا تسجیل المنظمة"
نا لسنا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني. أضعنا ألن فت: "رفضت السلطات تسجیل منظمتناللخدمات الطبیة، وأضا

 110ھا، وفي نھایة األمر اضطررنا لترك األمر بدافع من الیأس واإلرھاق".بكاملھ في محاوالت تسجلی 2013عام 
 

تواجھ المنظمات التي تعمل في المجال االجتماعي ومساعدة مجموعات النازحین ال سیما من مناطق النزاع في 
أغلق مسؤولو جھاز األمن مجموعة تعمل  2013بة والنیل األزرق مخاطر اإلغالق. ففي أواخر دارفور وجبال النو

مجال تقدیم المساعدات القانونیة، وتعمل بصورة رئیسیة في أوساط النساء النازحات من مناطق جبال النوبة في  في
ذي واحدة من الفریق ال قالتأمنیة. ن قرار اإلغالق یستند إلى مخاوف إأطراف مدینة الخرطوم، وقالت سلطات األمن 

وفي مثال آخر، أجبرت  111: "قالوا إن أعضاء المجموعة یشكلون تھدیداً ألمن البالد".كان مسؤوالً عن إدارة المنظمة

                                                           
Freedom House news release, “Sudan Arrests Pro-Democracy Figures,” April 23, 2015, https://freedomhouse.org/article/sudan-
arrests-pro-democracy-figures.   

. انظر مبادرة النساء الفائزات بجائزة نوبل، "الناجیات یتحدثن: العنف الجنسي 2014نوفمبر/تشرین الثاني  26تفیة مع فھیمة ھاشم، الخرطوم، مقابلة ھا 107
 في السودان"، المصدر السابق. 

 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  20مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عوض الكریم فضل المولى، الخرطوم،  108
 . 2014أكتوبر/تشرین األول  30لة ھاتفیة مع أماني حامد، الخرطوم، مقاب 109
 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھالة عثمان، شمال دارفور، نوفمبر/تشرین الثاني  110
 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع واحدة من مدیرات المجموعة (تم حجب االسم)، الخرطوم، دیسمبر/كانون األول  111
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بعد أن استدعى ضباط  2013مناطق جبال النوبة على اإلغالق في السلطات مجموعة تعمل مع النساء النازحات من 
 112شمال.-واستجوبوھا حول عملھا واتھموھا بأنھا تؤید الحركة الشعبیة لتحریر السودانجھاز األمن مدیرتھا 

  
 المضایقات والتدخل

تحدثت موظفات كن یعملن في منظمات تعمل في مجال الدفاع عن حقوق النساء وقضایا أخرى مع ھیومن رایتس  
تقوم بتنظیمھا ومضایقة الموظفات العامالت  ووتش حول تدخل السلطات في عمل ھذه المنظمات وإلغاء الفعالیات التي

في سیاق الحدیث حول المضایقات والتدخل من جانب السلطات، قالت موظفة في منظمة تعرضت فیھا واستجوابھن. 
مكاتبھا لعدد من مداھمات جھاز األمن: "كان ضباط جھاز األمن والمخابرات الوطني یأتون إلى مكتبي ویجلسون 

 113ضاً مكالمات منھم في المساء یدعونني فیھا لتناول الشاي معھم. وھذه في رأیي مضایقات".[...] كنت أتلقّى أی
 

، الناشطة البارزة زینب بدر الدین محمد، 2014ضباط بجھاز األمن والمخابرات الوطني بالخرطوم، في  ىاستدع
ھیومن رایتس ـ المانحة. وقالت زینب لالتي تدیر منظمة تعلیمیة، وطلبوا منھا تقریراً شھریاً وقائمة بأسماء الجھات 

ووتش إن عناصر جھاز األمن كانوا یترددون على مكاتب المنظمة بصورة دوریة واعتقلوا موظفین بسبب احتجاج 
   114.طالباتعلى السیاسیة التعلیمیة للحكومة، كما ألغوا كذلك ورشة عمل حول العنف ضد ال

 
من والمخابرات الوطني على رفض إصدار تصاریح لفعالیات درج مسؤولو مفوضیة العمل اإلنساني وجھاز األ
، 2014بما في ذلك االحتفال بیوم المرأة العالمي في مارس/آذار  –محددة ومداھمة وإلغاء فعالیات المجتمع المدني 

إن قالت مدیرة منظمة تعمل في مجال تقدیم المساعدات القانونیة بوالیة نھر النیل  115وعشرات الفعالیات األخرى.
البروتوكول األفریقي حول "حول  2014السلطات رفضت منحھا تصریحاً إلقامة ورشة عمل في ینایر/كانون الثاني 

مالحظات خالل اجتماعات المنظمة قبل إقامة ورش العمل،  تدون، وكانت تراقب الفعالیات عن كثب و""حقوق النساء
ة عمل. مساحة عملنا تشھد انكماشاً مستمراً بصورة وتسجیل المناقشات، بل وتطالب بتقاریر نھائیة عقب كل ورش

  116القاعدة."یومیة على مستوى 
 

قالت ناشطات إن السلطات تستخدم في بعض الحاالت األعراف االجتماعیة بدالً عن األسباب السیاسیة أو اإلداریة 
منظمة شبابیة من تقدیم كمبرر لعدم إصدار تصریح لنشاط محدد. ففي مدینة كسال، شرق السودان، منعت السلطات 

، وبّررت ذلك من ناحیة بأن النساء والفتیات ال یمكن أن یُسمح لھن بالنوم 2013مساعدات لضحایا الفیضانات في 
خارج منازلھن. وفي مناسبة أخرى، منع ضابط في جھاز األمن عدداً من الطالبات من االنضمام إلى احتجاج لطالب 

، إن شاھدة عیان ما أفادت، حسبالضابط طق بسبب مشروع لتشیید سد، وقالجامعیین على نزوح سكان بعض المنا
  117"المرأة ال یجب أن تشارك في احتجاج في الشارع أو ترفع صوتھا".

                                                           
 .2014دیسمبر/كانون األول  27مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ناشطة اجتماعیة (تم حجب االسم)، الخرطوم،  112
 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أروى أحمد الربیع، موظفة سابقة في مركز الخاتم عدالن، الخرطوم، دیسمبر/كانون األول  113
 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  16محمد، كمباال، أوغندا، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع زینب بدر الدین  114
 نشرات كونفدرالیة منظمات المجتمع المدني، موجودة لدى ھیومن رایتس ووتش.  115
 2014نوفمبر/تشرین الثاني  8مقابلة ھاتفیة مع آمنة محمد أحمد حموري، والیة نھر النیل،  116
 . 2014أكتوبر/تشرین األول  29، مقابلة ھاتفیة مع ناشطة (تم حجب االسم) في كسال 117
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 غیاب المحاسبة والحمایة
 

ھیومن رایتس ووتش، لم یحدث أن َمثَل أي من منسوبي جھاز األمن والمخابرات ـ حسب ما توفر من تأكیدات ل
و الشرطة أمام محاكمة، كما لم یحدث أن تم توجیھ المسؤولیة ألي من منسوبي الجھتین فیما یتعلق بأنماط الوطني أ

للناشطات أو الناشطین على  وجھتاالنتھاكات الوارد وصفھا في ھذا التقریر. وفي بعض الحاالت، فإن التَُھم الجنائیة 
 یھا باإلعدام في حال اإلدانة.خلفیة مشاركتھم في احتجاجات أو نشاطات عامة یُعاقَب عل

 
عدم توفر الحمایة في السودان للناشطین في  واھیومن رایتس ووتش أكد قابلتھم الغالبیة العظمى من األشخاص الذین

مجال حقوق اإلنسان، ال سیما النساء. ووفقاً لمالحظات الصحفیة والناشطة الحقوقیة عّزة (اسم مستعار): لیس ھناك 
الناشطین في الدفاع عن حقوق اإلنسان. وال توجد قوانین تنص على توفیر الحمایة لھم، وال آلیات  مظلة وطنیة لحمایة

. النساء على وجھ التحدید یواجھن تحدیات یمكن أن یستخدمونھا لحمایة أنفسھم، خصوصاً المدافعات عن حقوق النساء
 118."بسبب وضعھن في المجتمع، خصوصاً عندما یكون لھن أطفال

 
منسوبي جھاز على ید غیرھا من االعتداءات  جنسیة أوناشطات الالئي تعرضن العتداءات ھناك دعم یُذكر لللیس 

األمن والمخابرات الوطني، كما أنھن قد یواجھن "تشویھاً للسمعة" ومشاكل اجتماعیة أخرى في حال أصبحت 
 االنتھاكات التي تعرضن لھا معروفة لآلخرین.

 
: "في حال محاولة رفع بالغ جنائي، فإن قالت عزةت عدیدة في سبیل الحصول على العدالة. تواجھ النساء أیضاً عقبا

صفیة أسحق إنھا عندما حاولت أن  قالتالشرطة ال تراعي جدیة الشكوى المقدمة وال تحاول توفیر الحمایة الالزمة". 
ھاز األمن والمخابرات الوطني ألن ذلك رتبة رفیعة من مغبة فتح بالغ ضد جبتفتح بالغاً جنائیاً حذّرھا ضابط شرطة 

وعلى نحو مماثل، لم تنجح ناشطات أخریات من ضحایا االنتھاكات في تقدیم شكاوى  119سیدمر سمعة أسرتھا.
ساھمت ھذه  120القانونیة التي تحمي منسوبي األجھزة األمنیة من المحاكمة. ةوبالغات رسمیة، بسبب الحصان

 –في خلق بیئة مواتیة لإلفالت من المساءلة والعقاب على جرائم العنف الجنسي، ال سیما في مناطق النزاع  ةالحصان
  121حیث االنتشار المكثف للقوات المسلحة. –دارفور، وجنوب كردفان والنیل األزرق 

 
عتقال مجدداً أو بدالً عن مواجھة مخاطر اال ،الخیار األفضل لبعض النساءكان ھو مغادرة البالد االضطرار ل

عزة قالت  .ھن أو تستھدف أسرھنلالنتھاكات التي تستھدفاالجتماعي أو حرج أو للأخرى مرة التعرض للمضایقات 
إن حجم مجتمع الناشطات والمدافعات عن حقوق اإلنسان قد انكمش بصورة ملحوظة بسبب اضطرار عدد منھن 

"، على حد وقت واحد عمل الناشطات في الكثیر من القضایا في لمغادرة البالد، األمر الذي أدى إلى "اإلنھاك بسبب
 قولھا. 

 
في بعض الحاالت نجحت بعض الناشطات الالئي واجھن انتھاكات في الحصول على مساعدة من األسرة أو من 

حصول منظمات دولیة وفّرت لھن دعماً مالیاً مؤقتاً. إال أن ھذا الدعم یتوفر فقط في حال معرفة الضحیة لمكان ال
ساعدات إال في حال من ینطبق علیھ التعریف الخاص علیھ، وفي بعض الحاالت ال یتم الحصول على مثل ھذه الم

لنساء المجموعات المھمشة أو  بـ"المدافع عن حقوق اإلنسان" حسب شروط ھذه المنظمات. عالوة على ذلك، ال تتوفر
، ولیس من لتي لدیھا صالت مع المنظمات الدولیةفرصة الوصول إلى منظمات المجتمع المدني امناطق النزاع 

    المرجح أن تتوفر الفرصة لھؤالء النساء لمعرفة ھذه الموارد أو الوصول إلیھا. 

                                                           
 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  10مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ناشطة (تم حجب االسم)، الخرطوم،  118
 . 2014دیسمبر/كانون األول  23مقابلة ھاتفیة مع صفیة اسحق،  119
انتھاكات منسوبي جھاز األمن والمخابرات الوطني التي أوردھا  كانت الحصانة عقبة أمام تقدیم شكاوى رسمیة من جانب ضحیتین على األقل من ضحایا 120

 .   ھذا التقریر
ھیومن رایتس ووتش، "منذ خمس سنوات، عدم االنتصاف لضحایا العنف الجنسي في دارفور"،  121

https://www.hrw.org/report/2008/04/06/five-years/no-justice-sexual-violence-darfur 
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سمح بتوفیر قدر الذي یحتى عندما تتمكن النساء من الوصول إلى مصادر ھذه المساعدات، فإنھا قد ال تكون كافیة بال
على رعایة طبیة أو نفسیة، أو الحصول على المساعدة القانونیة الالزمة. وعلیھ،  السالمة لفترة طویلة أو بالحصول

منظمات ى لإمة ضمان أن یتوفر في المساعدات الموجودة المقدَّ یجب على الجھات المانحة والمنظمات الدولیة 
جتمع المدني فیما یتعلق المجتمع المدني االھتمام الالزم بالمدافعات عن حقوق اإلنسان وبناء القدرات لمنظمات الم

 مات الطبیة والقانونیة الالزمة. بمسائل الحمایة، ومساعدة ضحایا االنتھاكات على الحصول على الخد
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 النتائج المترتبة على االنتھاكات والمنفى القسري
 

عن اآلثار الجسدیة والنفسیة  –خصوصاً من تعرضن لالغتصاب واالعتقال لفترات طویلة –تحدث كثیر من النساء 
  االنتھاكات واضحة في الصور.التي تثبت ھذه النتھاكات التي عانین منھا. وفي بعض الحاالت تبدو األدلة ل
 

كن یتحاشین التجمعات العامة بعد  ھیومن رایتس ووتش ألغراض إعداد ھذا التقریر إنھن تقابلن مع ناشطاتقالت 
ة في فعالیات كن في السابق یشاركن فیھا خوفاً من التعرض للمزید من إطالق سراحھن، أو رفضن المشارك

زھراء (اسم مستعار)، وھي صحفیة من دارفور انتقلت للعیش في العاصمة الخرطوم لمدة عامین  قالتاالنتھاكات. 
اآلن لكي تتجنب االستجواب المستمر بواسطة جھاز األمن والمخابرات الوطني حول عملھا في دارفور: "أصبحت 

  122مترددة ومرتعبة. أصبحت أتوقع باستمرار حضور عناصر جھاز األمن العتقالي".
 

 نشاط العام واالنتھاكات التي تمارسھا الحكومة ضدھنمشاركتھن في ال نالنتائج المترتبة عقالت نساء أخریات إن 
كانت تعمل وسط زمیالتھا وزمالئھا  ،طبیبة ناشطةقالت قد أضرت، أو قوّضت تماماً، المھن التي یزاولنھا.  عقاباً لھن

مھنة الطب، إنھا تعتقد أن المضایقات التي واجھتھا نتیجة لنشاطھا قد أضرت بسمعتھا من أجل تحسین أوضاع 
المھنیة، وأضافت: "عملنا كطبیبات ناشطات في اتحاداتنا المھنیة أو في مجال حقوق اإلنسان أمر محفوف بالمخاطر 

  123ھنتھم، مثلما حدث معي."تفادیاً لإلضرار بموالزمالء على مغادرة البالد وأجبر كثیر من الزمیالت 
 

ما حدث للصحفیة أمل ھباني یشكل نموذجاً آخر على اآلثار المترتبة على الحیاة المھنیة للناشطات. إذ ظلت بال عمل 
رقیة إلى منصب على مدى عام كامل بسبب رفض الصحف تعیینھا، وبسبب نشاطاتھا أیضاً خسرت أمل فرصة الت

عدة مرات، بما في ذلك اعتقالھا لنحو شھرین  اعتقلت مھندسةوھي عثمان حامد، أمیرة الناشطة قالت رئیسة تحریر. 
وفقدت  ،ثمة عزلة من شبكة العالقات االجتماعیة التجربة تركت آثاراً اجتماعیة واقتصادیة.: "2012في 

   124عمالئي."
 

نجالء سید أحمد، التي  قالتالبالد تماماً، فیواجھن تحدیات صعبة في المنفى. اضطررن لمغادرة أما الناشطات الالئي 
 :نياألمن والمخابرات الوط مع زوجھا وأطفالھما األربعة بعد اعتقالھا بواسطة جھاز 2012غادرت إلى أوغندا في 

 
عالوة على ذلك، أسرتي "أشعر بالضیق ألنني لم أعد قادرة على المساعدة أو توثیق االنتھاكات. 

تعاني معي أیضاً. زوجي ترك وظیفتھ، وأطفالي تركوا مدارسھم وأصدقاءھم وحیاتھم في 
نني عاقبتھم معي. لم نعد نعمل اآلن، ولیس لدینا أت عبئاً ثقیالً على أسرتي وأشعر السودان. وضع

 125مصدر دخل مستقر".
 

 :2012یوماً واضطرت لمغادرة البالد في أكتوبر/تشرین األول  65لمدة  اعتقلترشیدة شمس الدین، التي قالت 
 

"تجربة االعتقال أجبرتني على تغییر حیاتي وأثّرت علّي نفسیاً وجسدیاً، وأجبرت أسرتي على  
الحرج االجتماعي. تركت خلفي أسرتي وحیاتي وبدأت مرة أخرى في مكان جدید.  مواجھة

استئناف الحیاة العادیة في أوضاع جدیدة لم یكن محاولة یفة وواجھتني تحدیات العثور على وظ
  126مخططاً لھا".

                                                           
 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  26تس ووتش مع ناشطة (تم حجب االسم)، الخرطوم، مقابلة ھیومن رای 122
 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع طبیبة (تم حجب االسم)، دیسمبر/كانون األول  123
 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أمیرة عثمان حامد،  124
 . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  22جالء سید أحمد، كمباال مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ن 125
 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رشیدة شمس الدین، مصر، نوفمبر/تشرین الثاني  126
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إنھا تشعر بأنھا أقل قدراً في نظر المجتمع.  2010ة السودان في ناشطة حقوقیة من دارفور أُجبرت على مغادرقالت 
 :قالت

 
ات على الصعید االجتماعي "مغادرتي للبالد كامرأة لوحدھا أثّرت علّي اجتماعیاً. واجھت كثیراً من التحدی 

 انھم تیت من مجتمع محافظ. لم أحظ بدعم اجتماعي، وھنالك أشخاص مقّربون تخلّوا عني [...] ألنني أ
  127یعتبرون أن سفر فتاة أو امرأة خارج البالد لوحدھا أمر خاطئ تماماً."

 
عقب مداھمة جھاز األمن والمخابرات الوطني منزل  2012أمل، الناشطة التي اضطرت لمغادرة السودان في قالت 

ى یُعتبر دلیالً المنفع مجموعات النوبة: "العمل كامرأة ناشطة في ساعة حول عملھا م 12أسرتھا واستجوابھا لمدة 
  128ھ في الداخل".نعتونك بعلى كل شيء سيء ی

 
إلى التحدي الشخصي المتمثل في االضطرار لمغادرة البالد وبیت األسرة والبحث عن مكان جدید للعیش، باإلضافة 

تصف المحامیة الحقوقیة نجالء أحمد الشعور بالحرمان لفقدھا "زخم العمل في خضم قضایا باتت جزءاً من حیاتھا" 
شأنھا شأن غیرھا من الناشطات الالئي  حباط.وتشعر بالقلق إزاء احتمال أن تكون قد تسببت في شعور عمالئھا باإل

ادرة السودان، ربما كان من المحتمل أن تظل نجالء موجودة في البالد إذا توفرت لھا لمغأجبرتھن أوضاع القمع 
 129الحمایة والدعم للعیش في مناخ خال من الخوف.

 
یجب على المنظمات والجھات المانحة تقییم كیفیة توفیر  ،المدافعات عن حقوق اإلنسان داخل السودانتحسین حمایة ل

دعم بصورة أفضل للمدافعات عن حقوق اإلنسان، ربما من خالل دعم منظمات المجتمع المدني على نحو یمّكنھا من 
تشكیل شبكة حمایة وطنیة یقودھا المجتمع المدني. ویجب عند الضرورة السعي لمساعدة الناشطات وأسرھن 

 النتقال إلى مناطق أكثر أمناً في السودان، ومساعدتھا لكي تصبح مستقلة اقتصادیا. بمساعدتھا ل
 

تقدیم دعم كاف في مجال الرعایة خالل مرحلة ما بعد االغتصاب مع تقدیم على الجھات المانحة والمجتمع المدني 
ذیب واالعتداء الجنسي، سواء االجتماعیة على المدى الطویل للناجیات من جرائم التع-خدمات دعم الرعایة النفسیة

كما یجب أن تدعم خل الدولة أو من خالل مساعدة النساء على الحصول على العالج خارج السودان. اكان ذلك د
الجھات المانحة برامج التدریب للناشطات على نحو یساعد على تخفیف المخاطر التي تتھدد أمنھن، بما في ذلك األمن 

 .الرقمي
  

                                                           
 . 2014مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع میمونة عبد هللا فضل، كمباال، دیسمبر/كانون األول  127
 . 2015، ومراسالت بالبرید اإللكتروني، نوفمبر/تشرین الثاني 2015ناشطة (تم حجب االسم)، مصر، مایو/أیار مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  128
 . 2015مقابلة ھیومن رایتس ووتش ومراسالت بالبرید اإللكتروني مع نجالء أحمد،  129
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 السوداني وقمع الدولة للناشطات والمدافعات عن حقوق اإلنسانالقانون  
وارد في ھو التزام السودان ال یقتصر فحسب على ضمان منع االنتھاكات والمحاسبة علیھا في حال وقوعھا، حسبما 

یر بال أي حریة العمل والتجمع والتعبھذا التقریر، بل یتعیّن علیھ أیضاً أن یحترم حق المجتمع المدني السوداني في 
قیود غیر معقولة. ھذه الحقوق مكفولة بنص دستور السودان الوطني االنتقالي ومنصوص علیھا في القانون مخاطر أو 

قوانین تتعارض بصورة مباشرة مع ھذه االلتزامات إما بالتشجیع المباشر تطبق الحكومة السودانیة إال أن  130الدولي.
انتھاكات حقوق وبالفعل، فإن نب سلطات الدولة أو بالفشل في السیطرة علیھا. ألنماط القمع واالنتھاكات العنیفة من جا

   131النشاط العام والمعارضة السیاسیة.ردع للمعاقبة ولتشكل جزءاً من سیاسة اإلنسان 
 

السودان على منظمات المجتمع  اوكان بحث سابق أعدتھ ھیومن رایتس ووتش قد وثّق القیود الصارمة التي یفرضھ
القانون الجنائي لسنة "، و"قانون الصحافة والمطبوعات"، و"قانون األمن الوطني"خصوصاً من خالل  – المدني
األثر العمیق لكل ذلك على قدرة ھذه المنظمات على العمل بصورة و –" قانون تنظیم العمل الطوعي"، و"1991

 132فاعلة وخالیة من أي خوف.
 

الرئیسیة التي تستخدمھا الحكومة السودانیة لقمع الحقوق المدنیة والسیاسیة. جھاز األمن والمخابرات الوطني ھو األداة 
ولجھاز األمن والمخابرات الوطني ذراع في كل جانب من جوانب القمع والمراقبة المفروضة من جانب الحكومة 

المنظمات على المجتمع المدني. وتمارس الحكومة من خالل جھاز األمن الرقابة على وسائل اإلعالم وتراقب 
نھم معارضون سیاسیون بالمضایقات أن تشتبھ في وتستھدف الناشطات والناشطین والمعارضین السیاسیین وم

األسالیب القمعیة لجھاز األمن والمخابرات الوطني، واالستجواب واالعتقال واالحتجاز بال تھم في غالب األحیان. 
   133من منظمات حقوق اإلنسان.مثل سوء المعاملة والتعذیب، تم توثیقھا بواسطة كثیر 

 
جھاز األمن والمخابرات الوطني سلطة التفتیش ومصادرة الممتلكات  2010یمنح قانون األمن الوطني لسنة و

ورغم أن القانون یمنح المعتقلین حق بدون مراجعة قضائیة.  –أشھر ونصف الشھر  4واالعتقال واالحتجاز لفترة 
غالباً في الحبس االنفرادي لمدة  یوضعون المعتقلین بواسطة الجھازإال أن التواصل مع أسرھم واستقبال زیارات، 

جھاز األمن  نصت على جعل 2015كما أن التعدیالت التي أُدخلت على الدستور في ینایر/كانون الثاني  134أسابیع.
قوة نظامیة" ومنحتھ تفویضاً واسعاً في مكافحة مجموعة من المھددات االجتماعیة والسیاسیة والمخابرات الوطني "

 135واتخاذ تدابیر احتیاطیة ضدھا.
                                                           

میثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب حریة التجمع. والسودان من ال 10من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة  22تضمن المادة  130
 G.A. Res. 2200A (XXI), 21 1966دیسمبر/كانون األول  16طرف في كل العھد الدولي الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي تم تبنّیھ في 

U.N. GAOR) وثیقة األمم المتحدة رقم 52) في 16، الملحق ،A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 مارس/آذار  23، والذي دخل حیز التنفیذ في
، وثیقة منظمة الوحدة األفریقیة رقم 1981یونیو/حزیران  27، من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب، الذي تم تبنّیھ في 22، المادة 1976

CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982) حریة التجمع والتنظیم مكفولة 1986أكتوبر/تشرین األول  21، والذي دخل حیز التنفیذ في .
من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب. الحق في حریة التعبیر  9من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة  19بموجب المادة 

من الدستور الوطني االنتقالي حریة التجمع والتنظیم. الدستور  40فیما تكفل المادة  من دستور السودان الوطني االنتقالي، 39مكفول أیضاً بموجب المادة 
، (تم http://www.refworld.org/docid/4ba749762.html، 2005یولیو/تموز  6[السودان]،  2005الوطني االنتقالي لجمھوریة السودان لسنة 

 . 40و 39)، المادتان 2015دیسمبر/كانون األول  14االطالع في 
ین والمدافعین للمزید من مناقشة أنماط المضایقات التي تمارسھا الحكومة والرقابة وانتھاكات حقوق اإلنسان التي تستھدف الناشطین السودانیین والصحفی 131

 18سان في السودان"، عن حقوق اإلنسان، انظر ھیومن رایتس ووتش، "معركة كل یوم: الرقابة والمضایقات بحق الصحفیین والمدافعین عن حقوق اإلن
سبتمبر/أیلول  15ھیومن رایتس ووتش، التقریر العالمي الدوري: السودان،  https://www.hrw.org/ar/report/2009/02/24/255880، 2009فبرایر/شباط 

 . 4-1، ص. 2015
 . 2015سبتمبر/أیلول  12ھیومن رایتس ووتش، "معركة كل یوم"؛ ھیومن رایتس ووتش، التقریر العالمي الدوري: السودان،  132
 انظر، على سبیل المثال: 133

Amnesty International report, “Agents of Fear: the National Security Service in Sudan,” July 19, 2010 
https://www.amnesty.org/en/documents/AFR54/010/2010/en/. 

 .pclrs.com/National_Security_Law2010.pdfhttp://www، 51و 50قانون األمن الوطني، المادتان  134
ھنالك ترجمة غیر رسمیة وتعلیق حول التعدیالت الدستوریة لدى ھیومن رایتس ووتش. وینص التعدیل على منح جھاز األمن والمخابرات الوطني  135

 وضعاً مماثالً للشرطة والجیش. انظر:
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سیطرة واسعة على المنظمات المدنیة.  "مفوضیة العون اإلنساني" 2006لسنة  يیمنح قانون العمل الطوعي واإلنسان
یطالبھا بالتسجیل لدى المفوضیة وتجدید التسجیل سنویاً، كما یطلب عسیرة على المنظمات وشروطا ویفرض القانون 

للحصول على تمویل أجنبي. وینص القانون على عدم تسجیل أي من ھذه المنظمات الحصول على تصریح مسبق 
عضواً إال بتصدیق وزاري محدد، وھو تصریح یخضع تماماً للسلطة  30مجموعة ال یصل عدد أعضائھا إلى 

وفي الواقع فإن السلطات ترفض غالباً التسجیل أو تجدید التسجیل، إذ رفضت السلطات  136لوزارة.التقدیریة ل
تأخرت السلطات أیضاً في الرد كما  137فقط. 2015منظمة خالل النصف األول من  40المختصة تجدید تسجیل نحو 

التأخیر من ناحیة الحكومة، وفي على الطلبات، فضالً عن أن القانون ینص على عدم وجود بدائل أو معالجات إزاء 
 التسجیل. د الوقت نفسھ ال تستطیع ھذه المنظمات والمجموعات العمل إال بع

 
ینص على عدد من القیود في الكثیر من الجوانب. فھو، على  2009قانون الصحافة والمطبوعات في السودان لسنة 

ى وسائل اإلعالم وتعلیق إصدار الصحف لفترة سبیل المثال، یمنح مجلس الصحافة والمطبوعات سلطة اإلشراف عل
أیام بدون إبداء أسباب، كما یفرض أیضاً مسؤولیة جنائیة على رؤساء التحریر إزاء محتوى مطبوعاتھم.  3تمتد إلى 

تغطیة األحداث ذات الصلة باألمن الوطني والعملیات وأعمال وخطط القوات قیوداً على ھذا القانون أیضاً فرض ی
عالوة على ذلك، تستخدم السلطات بعض أحكام  138".عنیة في حال السماح لھ بذلك بواسطة "السلطات المالمسلحة إال

القانون الجنائي ضد الصحفیین، مثل "نشر األخبار الكاذبة" والجرائم الموجھة ضد الدولة، وھو أمر لھ أثر فاعل على 
  139ما تكتبھ الصحف.

 
تكتیكات وأسالیب السودان في القمع وفرض القیود على المجتمع المدني المستقل تعمل جنباً إلى فإن  عالوة على ذلك،

 جدام فضفاض الناشطات. النظام العام نفسھ نظأمام اجنب مع النظام العام لتضییق وتقیید مجال العمل العام، خصوصاً 
النساء على العمل المرتبط بنشاطھن العام سلطة الستخدامھا في معاقبة  مسؤولي الحكومة وأجھزة األمنمنح إذ ی

ویعني ذلك أن السلطات العامة  140وعملھن في مجال حقوق اإلنسان، مثل التنقل أو االحتجاج مع زمالئھن الناشطین.
یمكن أن تستھدف الناشطات بكل سھولة على أساس "مخالفات" ملفقة للنظام العام، ویُعتبر ذلك أسھل طریق للحد من 

وتكمن خطورة توجیھ ھذه التُھم في أن مخالفات اآلداب العامة یمكن أن تتسبب في ت أصواتھن. نشاطھن وإسكا
 عقوبات مھینة وغیر إنسانیة مثل الجلد. 

 

                                                           
  .Tribune, January 8, http://www.sudantribune.com/spip.php?article53590 “Sudan’s NUP rejects constitutional amendments,” Sudan 

 ، انظر أیضاً:http://www.ifrc.org/docs/idrl/858EN.pdf، 2006قانون العمل الطوعي واإلنساني لسنة  136
East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project, “Caught Up in Bitter Contests: Human Rights Defenders working in the 

context of Elections in Sudan, Ethiopia, Burundi and Uganda,” https://www.defenddefenders.org/wp-
content/uploads/2015/09/Caught-Up-in-Bitter-Contests.pdf  

اني بإلغاء القیود المفروضة من الدولة یمكن أن تكون أكثر صرامة، على سبیل المثال القواعد التي تطبقھا والیة الخرطوم تسمح لمفوضیة العمل اإلنس
 تمویل. التسجیل ألسباب تتعلق باألمن القومي ومراقبة النشاطات وإعادة توجیھھا والمطالبة بالمصادقة على كل ال

، متوفرة لدى ھومن رایتس 2015یونیو/حزیران -كونفدرالیة منظمات المجتمع المدني السودانیة، نشرة منظمات المجتمع المدني السودانیة، أبریل/نیسان 137
 ووتش.

 Caught up inفریقي، ؛ انظر أیضاً مشروع المدافعین عن حقوق اإلنسان في شرق أفریقیا والقرن األ2009قانون الصحافة والمطبوعات لسنة  138
Bitter Contests .المصدر السابق ، 

 والفصل الخامس (الجرائم الموجھة ضد الدولة).  66، المادة 1991القانون الجنائي لسنة  139
file:///C:/Users/ADMIN/Desktop/Sudan%20Trans/%20(عربي%20%201991لسنة%20الجنائي%20القانون.(html ،ًانظر أیضا .

، 2009ووتش، معركة كل یوم: الرقابة والمضایقات بحق الصحفیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان في السودان"، فبرایر/شباط ھیومن رایتس 
https://www.hrw.org/ar/report/2009/02/24/255880 

الفاضحة والمخلة باآلداب العامة". جرى تفسیر  ، التي تمنع "األفعال1991من القانون الجنائي لسنة  152یرتكز النظام العام بصورة رئیسیة على المادة   140
یز، انظر أیضاً، ھیومن ھذه المادة على اعتبار أنھا تمنع النساء والفتیات من ارتداء البنطلون أو عدم تغطیة شعر الرأس. أنظر أیضاً، قوانین قائمة على التمی

ھیومن رایتس ووتش، "السودان: یجب أیقاف الجلد وإصالح قواعد النظام العام،  ؛2015سبتمبر/أیلول  21رایتس ووتش التقریر العالمي الدوري: السودان، 
 ، 2010دیسمبر/كانون األول  15اعتقال نشطاء حقوق المرأة وجلد النساء یُعد انتھاكاً للحقوق األساسیة، 

https://www.hrw.org/ar/news/2010/12/15/241485 یجب إلغاء عقوبة اإلعدام رجماً في السودان"،   ؛"
https://www.hrw.org/ar/news/2012/05/31/246472 
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فقط في ولكن لیھا عقیوداً الحكومات أن تفرض  یُمكنإذ ، لحریة مطلقةیخضعان ال التجمع حق التعبیر الحر و قح
   141القانون، وإلى الحد الالزم لحمایة المصالح الحكومیة والعامة الضروریة.حدود ما ھو منصوص علیھ في 

 
ت الضوء مراراً على ضرورة إصالح إطار السودان القانوني على نحو یكفل وكانت ھیومن رایتس ووتش قد سلط

رات الوطني ال جھاز األمن والمخابفمساحة كافیة تسمح للمجتمع المدني المستقل بالعمل بال تدخل تعسفي أو قمع. 
لناشطات والناشطین ااستھداف  –یزال یستخدم سلطاتھ الواسعة في لعب الدور الرئیسي في قمع المجتمع المدني 

ھم للسلطة باالعتقال التعسفي واالحتجاز، فضالً عن فرض الرقابة على وسائل تھ في معارضشتبَ والمعارضین أو من یُ 
لقوانین التي تسمح لجھاز األمن والمخابرات الوطني والسلطات األخرى ایجب إصالح اإلعالم وإغالق المنظمات. إذ 

 تمشیاً مع المعاییر الدولیة.أو إلغاء ھذه القوانین المعنیة بتنظیم عمل المجتمع المدني ووسائل اإلعالم 
      

إصالحات النظام العام  وارد في ھذا التقریر، یجب النظر إلىھو ختاماً، باعتبار اآلثار المترتبة على النساء، حسبما 
والقوانین األخرى التي تفرض قیوداً غیر معقولة على حریة النساء لیس "فقط" كونھا مسألة تتعلق بحقوق النساء، بل 
 أیضاً كونھا قضیة مركزیة في أي مساع وجھود لحمایة حقوق الناشطات والمدافعات عن حقوق اإلنسان في السودان

 وفاعلیة. درتھن على العمل بحریةوضمان ق
  

                                                           
ص یسمح العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة للحكومات بفرض قیود محددة أو حدود على حریة التعبیر إذا كانت ھذه القیود ضروریة ومنصو 141

أو سمعة اآلخرین؛ (ب) لحمایة األمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة أو األخالق العامة. العھد الدولي الخاص علیھا في القانون: (أ) الحترام حقوق 
. للتفسیر المفّصل على ما یمكن أن یشكل قیوداً مشروعة ألغراض ومصالح األمن الوطني انظر "مبادئ 19الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة 

 1995أكتوبر/تشرین األول  1مبادئ جوھانسبرغ" معاییر حمایة حریة التعبیر في سیاق قوانین األمن الوطني. تم تبنّي ھذه المبادئ في جوھانسبرغ". تحدد "
كز اون مع مربواسطة مجموعة من خبراء القانون الدولي واألمن الوطني وحقوق اإلنسان بإشراف "آرتكل ناینتن"، المركز الدولي لمناھضة الرقابة، بالتع

والتعبیر، وظلت الدراسات القانونیة التطبیقیة التابع لجامعة ویتووترزراند بجوھانسبرغ. صادق علیھا أیضاً مقرر األمم المتحدة الخاص حول حریة الرأي 
بیر والوصول إلى المعلومات . مبادئ جوھانسبرغ حول األمن الوطني وحریة التع1996تشیر إلیھا المفوضیة سنویاً في قراراتھا حول حریة التعبیر منذ عام 

 . یمكن االطالع علیھا ھنا: 1995أكتوبر/تشرین األول  1(مبادئ جوھانسبرغ)، تم تبنّیھا في 
http://advancedsearch2.virginmedia.com/main?ParticipantID=jqlc435patgs4w79dx7g33u8otdryt35&FailedURI=http%
3A%2F%2Fwww.1umn.edu%2Fhumanrts%2Finstree%2Fjohannesburg.html&FailureMode=1&Implementation=&Ad

dInType=4&Version=pywr1.0&ClientLocation=uk  2015دیسمبر/كانون األول  14(تم االطالع علیھا في.(   
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 شكر وتنویھ
 

أجرت بحوث ھذا التقریر وكتبتھ جیھان ھنري، باحثة أولى في قسم أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش، وراجعتھ لزلي 
الكو، نائب مدیر في قسم أفریقیا. قدمت كل من غریزال غرنثولت، مدیرة قسم حقوق المرأة ولیتا تایلر، مدافعة عن 

مراجعة مختصة. قام بالمراجعة القانونیة كل من كریس آلبن الكي، مستشار قانوني  حقوق المرأة والسالم واألمن
في قسم أفریقیا، مساعدة في أول، وبانتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر قسم أفریقیا. قدمت جویس بوكورو، منسقة أولى 

سقة النشر، وفیتزروي ھبكنس، المراجعة. أعد التقریر للنشر كل من غرایس تشوي، مدیرة النشر، وأولیفیا ھانتر، من
 المدیر اإلداري.

 
تتوجھ ھیومن رایتس ووتش بعبارات الشكر إلى المدافعات عن حقوق النساء والمدافعات عن حقوق اإلنسان 

بھن، وقدمن تحلیالت ووجھات نظر للباحثین، وكن رالالتي تحدثن عن تجا – السودان وخارجھداخل  – تسودانیاال
 أحیانا معرضات للخطر. 
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 وزیر العدل
 عوض الحسن النور 

 302ص. ب. 
 شارع النیل

 الخرطوم، السودان
 moj@moj.gov.sdبرید إلكتروني: 

 
 سعادة الوزیر، 

، تكرس جھودھا في مجال ذات تمویل خاصھیومن رایتس ووتش منظمة دولیة غیر حكومیة 
بحث وتوثیق انتھاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في مختلف أنحاء العالم، وتضطلع 

 بذلك على نحو یقوم على أساس الحیاد والمھنیة.  
نكتب إلیكم طالبین الرد على عدد من األسئلة والنتائج ذات الصلة بمخاوف تتعلق بحقوق اإلنسان 
الخاصة بالناشطات والمدافعات عن حقوق اإلنسان في السودان. سنقوم بنشر نتائج بحثنا في تقریر 

انتھاكات یتناول بالتفصیل البیئة التي تعمل فیھا النساء الناشطات ویتضمن التقریر تفاصیل حول 
طالت نساء ناشطات، بما في ذلك االغتصاب والعنف الجنسي والمضایقات. ویتضمن التقریر أیضاً 
توصیات موّجھة إلى الحكومة السودانیة بھدف وقف ھذه االنتھاكات وترقیة احترام حریة التعبیر 

 والتجمع والتنظیم. 
اإلنسان التي قمنا بتوثیقھا، ولكي نقوم بعرض صورة شاملة، نرحب برؤیتكم إزاء مشاكل حقوق 

كما نرحب بأي تفاصیل تتفضلون بتقدیمھا حول الجھود التي قامت بھا حكومة السودان لمعالجة 
. 2016مارس  1ھذه المخاوف. وسنقوم بتضمین ردكم في تقریرنا إذا تلقّینا منكم رداً بحلول یوم 

 ونكون شاكرین أیضاً لو تفضلتم بالرد على األسئلة التالیة: 
 

من القانون الجنائي، تتسم  152نعتقد أن قوانین اآلداب العامة في السودان، مثل المادة  .1
بالغموض والذاتیة والتمییز ضد النساء، وھو أمر أوضحتھ نتائج البحث الذي أجریناه 
في ھذه الشأن. فاألفراد المعنیون بتطبیق القانون، على سبیل المثال، قد یعتقلون النساء 

ھم الخاص للزي المحتشم والسلوك العام. عالوة على ذلك، فإن قوانین اآلداب وفقاً لتفسیر
العامة تسمح بعقوبات الجلد، وھي عقوبات مخالفة للمعاییر الدولیة. ما ھو رد سعادتكم 
على ذلك؟ وما ھي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذتھا وزارة العدل والسلطات األخرى 

 یر مجموعة قوانین النظام العام وإلغاء عقوبة الجلد؟لتغی -أو تعتزم اتخاذھا–المعنیة 
، التي أُجیزت في ینایر/كانون 149شعرنا بارتیاح لدى علمنا بأن التعدیالت على المادة  .2

، ستساعد على حمایة ضحایا االغتصاب من المحاكمة على أساس الزنا. 2015الثاني 
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ة ضمن القانون الجنائي. إذ تشیر بیانات إلى أنھ ولكن على الرغم من ذلك، فإن جریمة الزنا ال تزال موجود
یتم تطبیقھا في غالب األحیان على النساء أكثر من تطبیقھا على الرجال، كما أنھا تتضمن عقوبات جسدیة، 
مثل الرجم والجلد، خالفاً للمعاییر الدولیة. ما ھو رد سعادتكم على ذلك؟ وھل كانت ھنالك أي مساع إللغاء 

 لغاء الجلد والرجم تمشیاً مع التزامات السودان الخاصة بحقوق اإلنسان؟الزنا كجریمة وإ
یشھد السودان عملیة مھمة تھدف لوضع دستور للبالد. وكان السودان قد أشار في تقریره النصفي لمجلس  .3

إلى أنھ سیكفل في الدستور الجدید تضمین وثیقة الحقوق. ھل ستعكس وثیقة  2013حقوق اإلنسان في العام 
قوق ھذه كافة التزامات السودان الدولیة الخاصة باتفاقیات حقوق اإلنسان، مثل حریة التجمع والتعبیر الح

والتنظیم، والحق في التقاضي وفقاً لإلجراءات القانونیة السلیمة والحق في حمایة الحقوق المتساویة للنساء، 
عكس وثیقة الحقوق ذلك، ھل یمكن أن على النحو الذي كفلھ دستور السودان الوطني االنتقالي؟ وإذا لن ت

 تتفضلوا بتوضیح طبیعة ومدى أي تبایُن محتمل والسبب فیھ؟ 
ھل قام السودان، منذ التقریر الذي قدّمھ لمجلس حقوق اإلنسان، باتخاذ خطوات لالنضمام إلى "اتفاقیة القضاء  .4

ضروب المعاملة أو العقوبة  على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة" و"اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من
القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة"؟ ونأمل أن تتفضل سعادتكم بشرح أي خطوات من ھذا القبیل تعتزمون 

 اتخاذھا ولم یتم اتخاذھا بعد.
علمنا أن السودان قد أنشأ في اآلونة األخیرة لجنة للمراجعة القانونیة. ما ھو التفویض الممنوح لھذه اللجنة،  .5

الذي سیكون في عضویتھا؟ وھل سیتضمن جزء من التفویض مساع لضمان جعل القوانین المحلیة  ومن
 متوافقة مع التزامات السودان الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان؟

سلطات واسعة لجھاز األمن والمخابرات الوطني فیما یتعلق باعتقال  2010یمنح قانون األمن الوطني لسنة  .6
أربعة شھور ونصف الشھر بدون إشراف قضائي. نعتقد أن ھذا اإلجراء یشّكل األشخاص لمدة تصل إلى 

نة للضباط . عالوة على ذلك، یمنح القانون حصاإلغاؤهانتھاكاً للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان ویجب تعدیلھ أو 
من المحاكمة على ارتكاب أي جرائم، األمر الذي یعوق المساءلة. ونعتقد أن قانون تنظیم العمل الطوعي 

یسمحان للسلطات بالحد من حقوق منظمات  2009وقانون الصحافة والمطبوعات لسنة  2006واإلنساني لسنة 
على نحو غیر مالئم. ما ھو ردكم على ھذه المسائل المثیرة للقلق، وھل تعتزم  وسائل اإلعالمالمجتمع المدني و

الحكومة اتخاذ أي خطوات لتعدیل أي من القوانین المذكورة آنفاً أو جمیعھا بھدف ضمان توافُقھا مع المعاییر 
 الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان؟

وفقاً للبحث الذي أجریناه، قام بعض ضباط جھاز األمن والمخابرات الوطني باستھداف ناشطین ومدافعین عن  .7
حقوق اإلنسان ومعارضین ُمفتَرضین واعتقالھم وإخضاعھم لسوء المعاملة والتعذیب. ھل تلقّت الحكومة 

من ھذا القبیل كیف كانت االستجابة؟ السودانیة تقاریر بشأن ھذه الحوادث، وإذا حدث أن تلقّت الحكومة تقاریر 
ھل قامت السلطات بالتحقیق في أي حاالت التي تضّمنت ادعاءات بحدوث التعذیب وسوء المعاملة؟ وإذا حدث 
ذلك، ھل من الممكن التفضل باطالعنا على أي نتائج ذات صلة بھذا الشأن؟ ھل حدث أن تمت محاكمة 

لى خلفیة أي انتھاكات مزعومة لحقوق اإلنسان خالل السنوات مسؤولین بجھاز األمن والمخابرات الوطني ع
 الخمس السابقة؟ وإذا حدث ذلك، ھل من الممكن أن تتفضلوا باطالعنا تعلى تفاصیل ھذه القضایا؟ 

توصلنا أیضاً من خالل بحثنا إلى أن بعض ضباط جھاز األمن والمخابرات الوطني قد قاموا بإلقاء القبض  .8
اإلنسان واعتقالھن بصورة تعسفیة، وأن بعض ضباط الجھاز قد قاموا باختطاف  على مدافعات عن حقوق

ناشطات وضربھن وتعریضھن لالعتداء الجنسي واالغتصاب. ھل تلقّت الحكومة السودانیة تقاریر حول 
أحداث من ھذا القبیل، وإذا حدث أن تلقّت تقاریر حولھا كیف كانت االستجابة؟ ھل قامت الحكومة بالتحقیق 

ع أي من ضباط جھاز األمن والمخابرات الوطني حول أي انتھاكات مزعومة ضد أي مدافعات عن حقوق م
اإلنسان خالل السنوات الخمس السابقة؟ وإذا قامت بتحقیق من ھذا القبیل، ھل من الممكن أن تتفضلوا باطالعنا 

 على تفاصیل حول ھذه القضایا وما إذا حدثت محاكمة بشأنھا؟ 
توثیق حاالت اعتدت فیھا الشرطة بالضرب على مدافعات عن حقوق اإلنسان كّن قید الحبس، ال قمنا أیضاً ب .9

. من أبرز الحاالت في ھذا السیاق ما تعرضت لھ الروائیة 2013سیما في سیاق قمع احتجاجات سبتمبر/أیلول 
. 2013تمبر/أیلول ، وسمر میرغني، بالخرطوم في سب2013رانیا مأمون، بمدینة ود مدني في سبتمبر/أیلول 

https://www.hrw.org/news/2015/09/21/universal-periodic-review-submission-sudan
https://www.hrw.org/news/2015/09/21/universal-periodic-review-submission-sudan
https://www.hrw.org/report/2009/02/18/its-everyday-battle/censorship-and-harassment-journalists-and-human-rights
https://www.hrw.org/report/2009/02/18/its-everyday-battle/censorship-and-harassment-journalists-and-human-rights
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ھل قامت السلطات بالتحقیق في االدعاءات الُمشار إلیھا في أي من ھاتین الحالتین؟ وإذا حدث أن جرى تحقیق 
بشأنھما، ھل انتھى التحقیق بمحاكمات أو أي إجراءات جزائیة أخرى؟

لیھا. ونرحب بأن فرصة الجتماع نأمل في تلقّي رد من سعادتكم في شأن ھذه النقاط أو أي نقاط أخرى تودّون اطالعنا ع
شخصي إذا سمح وقتكم. ونرجو أال تتردّدوا في االتصال بشخصي، دانیال بیكلي، أو زمیلتي في نیویورك أكشایا كومار، 

XXXX@hrw.orgعلى: 

مع خالص الشكر، 

دانیال بیكلي 
رئیس قسم أفریقیا 

africa@hrw.org

: المندوب الدائم للسودان في األمم المتحدة، السفیر عمر دھب فضل محمد صورة إلى
305 East 47th Street 
3 Dag Hammarskjold Plaza, 4th Floor 
New York, NY 

sudan@sudanmission.orgبرید إلكتروني: 
 
 

: سفارة جمھوریة السودانصورة إلى
السفیر معاویة عثمان خالد

2210 Massachusetts Ave 
Washington, DC, 20008

202.667.2406فاكس: 

: مدیر جھاز األمن والمخابرات الوطنيصورة إلى
محمد عطا المولى

: وزیر الداخلیةصورة إلى
العابدینعصمت عبد الرحمن زین 

وزارة الداخلیة 
873ص. ب. 
الخرطوم
السودان 
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 ”تاجاجتحالا يف نكراشي ال تامرتحملا تايتفلا“
نادوسلا يف ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا عمق

hrw.org

ىلع جاجتحالل ”ءاسنلا رهقل ال“ ةردابم اهتماقأ ةودن يف ةأرما
انماضت ماعلا ماظنلا نيناوق

ً
تمت يتلا ،نيسح ىنبل ةيفحصلا عم 

 صاخ9002 بآ/سطسغأ .انولطنب اهئادترا ببسب اهتمكاحم

ضف يف فنعلا مادختساو يندملا عمتجملا طاشن ةلقرعو ةلقتسملا مالعإلا لئاسو ىلع ةباقرلا ضرفو نيطشانلا فادهتسا يف ليوط لِجِس نادوسلل
قوقح نع تاعفادملاو تاطشانلا ىلع عمقلا اذه رثأ نإف ،قيثوتلا نم ديج ردقب تيظح دق عمقلا نم طامنألا هذه نأ نم مغرلا ىلعو .تاجاجتحالا
  .ليئض مامتها ىوس دجي مل ناسنإلا

ةيقوقحلا تالمحلاو تاجاجتحالا يف تاكراشملا تاينادوسلا تاطشانلا فادهتسا ةيفيك ”تاجاجتحالا يف نكراشي ال تامرتحملا تايتفلا“ ريرقت لوانتي
اههجاوي ال دق يتلا تاكاهتنالا لاكشأ ىتشب ماعلا لمعلا تالاجم فلتخمو ةيفحصلا ةباتكلاو ةينوناقلا تادعاسملاو ةيعامتجالا تامدخلا ميدقتو
 .نمألا زاهج يلوؤسم بناج نم نهتعمسل دمعتملا ةيوشتلا ىلإ يسنجلا فنعلا نم – نوطشانلا نهؤالمز

تايدحتلاب افوفحم نهطاشن لعجي يذلا رمألا ،سنجلا عون ساسأ ىلع ةمئاقلا ةاواسملا مدعب مستي خانم يف تاينادوسلا تاطشانلا لمعت
نهرودو نهتكرح نم دحتو هنيدتري نأ بجي يذلا يزلا ددحتو ءاسنلا دض ازييمت ،حوضولا مدعب مستت يتلا ،ةماعلا بادآلا مئارج نمضتت ذإ .رطاخملاو
 .ةيلودلا ريياعملل اكاهتنا ربتعُي يذلا رمألا ،مجرلاو دلجلا لثم ةنيهم ةيدسج تابوقع نهيلع ضرفيو ،ةماعلا ةايحلا يف

تالامتحا نم عزفلاو فوخلاب نرعشي نحبصأ يئاللا ،تاطشانلا نم ريثكف .تاكاهتنالا هذه ىلع ةبترتملا جئاتنلا ىلع ىدملا ةديعبو ةغلاب راثآ ةمث
بناج نم اطوغض نهجاوي نهنكل ،نادوسلا يف نيقب نم كلانه .نهرسأ نهءارو نكرتو ،دالبلا ةرداغمل نررطضا ،اددجم تاكاهتنالا هذهل ضرعتلا
 .ايئاهن هنع فقوتلا وأ ماعلا لمعلا يف نهطاشن نم ليلقتلل ءاقدصألاو ةرسألا دارفأ نم ىتح وأ نييموكحلا نيلوؤسملا

سركت يتلا يئانجلا نوناقلا ماكحأو ماعلا ماظنلا نيناوقو ينطولا تارباخملاو نمألا زاهج كلذ يف امب ،ةيعمقلا تاسسؤملاو نيناوقلا حالصإ لعلو
ينادوسلا يندملا عمتجملا ىلع بجي امك .ناسنإلا قوقح نع تاينادوسلا تاعفادملا ةيامحل ةيسيئرلا لبسلا نم ادحاو لثمي ،ءاسنلا دض زييمتلا
وأ ةيفيرلا قطانملا ناكسو ءاسنلا اميس ال ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل اهمعد ةدايزو تاحالصإلا هذه معد نييلودلا ءاكرشلاو ةحناملا تاهجلاو
 .تامدخلا ىلع لوصحلل ءالؤهل ةيفاك صرف رفوتت ال ثيح ،نادوسلا يف عازنلا قطانم
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